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Het Huishoudelijk Regelement 

Besluiten ten aanzien van lidmaatschap 
 
 
 
 
 
 
Huishoudelijk Reglement 
Afspraken binnen Scouting Nederland zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HHR).  
 
In het HHR staan diverse maatregelen welke ingezet kunnen worden als een lid een grens heeft 
overschreden: op-non-actiefstelling, functieontheffing, opzegging van het lidmaatschap en ontzetting 
uit het lidmaatschap. Het is belangrijk dat de besluitvormingsprocedure ten aanzien van deze 
maatregelen nauwgezet wordt doorlopen. Als stappen uit de procedure overgeslagen worden, bestaat  
het risico dat een besluit geen stand houdt, als deze ter toetsing wordt voorgelegd aan de 
Geschillencommissie of Commissie van Beroep. Raadpleeg dus altijd goed de artikelen uit het HHR 
én handel hier naar. De volledige tekst van het HHR kan worden gedownload op de website van 
Scouting Nederland.  
 
Onderstaand worden de verschillende bestuursbesluiten kort toegelicht.   
 
  
Op-non-actiefstelling (art. 102 HHR ev)  
Op-non-actiefstellen betekent dat het betrokken lid gedurende een bepaalde periode niet mag 
deelnemen aan Scoutingactiviteiten. Een besluit tot op-non-actiefstelling is geen sanctie of straf, maar  
wordt genomen als gedrag van het lid daartoe uitdrukkelijk aanleiding geeft. Een op-non-actiefstelling 
creëert rust én geeft tijd om goed te onderzoeken of een bestuursbesluit ten aanzien van het 
lidmaatschap noodzakelijk is.  
Het duurt niet langer dan noodzakelijk en maximaal 6 weken. Eventueel kan deze termijn met 6 weken 
verlengd worden. Als bij justitie aangifte is gedaan duurt de op-non-actiefstelling tot in laatste instantie 
door het Openbaar Ministerie en/of de rechter is beslist.  
 
Er bestaat geen plicht tot het op-non-actiefstellen. Het is ook mogelijk om onderling duidelijke 
afspraken te maken over het tijdelijk wegblijven bij Scouting. Het is belangrijk om deze gemaakte 
afspraken goed op schrift te zetten én een maximum tijdsduur op te nemen.  
 
Functieontheffing (art. 106 HHR ev) 
Het ontheffen van een lid uit zijn functie betekent dat het betrokken lid de functie(s) waarop het besluit 
betrekking heeft niet meer mag uitoefenen. Het kan dus zijn dat het lid nog wel andere functies kan 
bekleden. Zowel het groepsbestuur, het kringbestuur, het bestuur van een organisatieonderdeel als 
het Landelijk Bestuur van Scouting Nederland zijn bevoegd om een besluit tot functieontheffing te 
nemen. Een besluit tot functieontheffing wordt alleen genomen als het gedrag van het lid daartoe 
uitdrukkelijk aanleiding geeft. Voordat een besluit wordt genomen wordt betrokkene in de gelegenheid 
gesteld om zijn zienswijze te geven. Een groep is ook verplicht om voorafgaand aan het besluit advies 
in te winnen bij de groepsraad. De groepsraad geeft pas advies nadat het lid de gelegenheid heeft 
gehad om het woord te voeren. Het besluit tot functieontheffing wordt door het bestuur schriftelijk en 
goed gemotiveerd meegedeeld. Tegen het besluit kan door het lid bezwaar worden aangetekend. 
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Opzegging van het lidmaatschap (art 111 HHR ev) 
Het opzeggen van een lidmaatschap betekent dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Na opzegging 
maakt het lid geen onderdeel meer uit van de vereniging.  
 
Gronden voor opzegging:  
- niet voldoen aan vereisten uit het lidmaatschap of het HHR; 
- voortzetting van het lidmaatschap kan niet langer gevergd worden van het bestuur;  
- niet nakomen van contributieverplichtingen. 
 
Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap kan worden genomen door het groepsbestuur,  
kringbestuur (art. 114 HHR) of Scouting Nederland (art. 113 HHR). Voordat het besluit wordt genomen 
krijgt het lid de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren brengen. De groep moet ook vooraf advies 
inwinnen bij de groepsraad. Het besluit moet schriftelijk en goed gemotiveerd worden medegedeeld 
aan het lid. Tegen het besluit staat bezwaar open.  
 
Ontzetting uit het lidmaatschap (art. 117 HHR ev) 
Het ontzetten van een lid uit het lidmaatschap is het zwaarste besluit wat het HHR kent. Voor  
beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting is vereist dat de redenen die aanleiding zijn tot 
ontzetting een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap noodzakelijk maken.   
 
Gronden voor ontzetting: 
- ernstig in strijd handelen met de statuten, het HHR of besluiten van organen van de 
groepsvereniging/Scouting Nederland; 
- ernstig onrechtmatig handelen (of hebben gehandeld) jegens de groepsvereniging/Scouting 
Nederland. 
 
Het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan worden genomen door het groepsbestuur, 
kringbestuur (at. 119 HHR) of door Scouting Nederland (art. 118 HHR). Het besluit wordt schriftelijk en 
gemotiveerd medegedeeld aan het lid. Tegen het besluit kan door het lid bezwaar worden 
aangetekend. 
 
Tot slot  
Scouting kent géén royement en schorsing. Dit zijn termen die echter wel in de volksmond worden 
gebruikt. Om onduidelijkheden te voorkomen is het aan te raden om bij besluiten ten aanzien van het 
lidmaatschap alleen de terminologie te gebruiken zoals vermeld in het HHR.  
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens:  
Landelijk Servicecentrum Scouting Nederland 
t.a.v. afdeling sociale veiligheid 
Postbus 210 
3830 AE LEUSDEN  
 
Telefoon 033 – 496 09 11 
 
inveiligehanden@scouting.nl   
socialeveiligheid@scouting.nl  
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