GESCHILLENREGELING
VERENIGING NEDERLANDS CONNEMARE PONY STAMBOEK (NCPS)
Volgens de Fokkerijverordening artikel 14 lid 4 hebben stamboekverenigingen ,
onverminderd de rol van de rechtscolleges, een verantwoordelijkheid om geschillen tussen
fokkers die het fokprogramma van het NCPS volgen onderling, alsmede geschillen tussen
deze fokkers en de stamboekvereniging bij de uitvoering van goedgekeurde fokprogramma’s
te beslechten overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
Een geschil kan gaan over de toepassing van NCPS-regels, het fokprogramma, over het
opzeggen van het lidmaatschap of een door het NCPS opgelegde sanctie.
Het is de verantwoordelijkheid van de fokker om geschillen/conflicten zoveel mogelijk zelf op
te lossen samen met alle betrokkenen. Een geschil/conflict dient zo snel mogelijk te worden
onderkend, ter voorkoming van escalatie van het geschil, ter beperking van mogelijke
schade en ter realisatie van een oplossing door een geschillenfunctionaris voor het geval
betrokkenen er niet in onderling overleg uitkomen.
De NCPS heeft voor de beslechting van geschillen, waar betrokkenen niet onderling
uitkomen deze geschillenregeling opgesteld. Deze geschillen zullen worden beoordeeld door
een Geschillenfunctionaris, die voor partijen een bindend oordeel geeft.
Het Bestuur van het NCPS zal ter beslissing van een geschil ad hoc voorzien in de
aanstelling de Geschillenfunctionaris, welke persoon onafhankelijk is en bij voorkeur van
buiten de organisatie komt. Onafhankelijkheid houdt in, dat de Geschillenfunctionaris geen
functie bekleedt binnen het NCPS, zoals bestuurslid, lid van een werkgroep of jurylid.
1.

Procedure

1.1

Indien een fokker een geschil heeft met een andere fokker en/of met de
stamboekvereniging bij de uitvoering van de goedgekeurde fokprogramma’s of dan
dient u dit geschil schriftelijk (verzoekschrift) per aangetekende post voor te leggen aan
de Geschillenfunctionaris van het NCPS. Per ontvangst datum van het verzoekschrift
op onderstaand postadres vangt de geschillenprocedure aan.

1.2

De Geschillenfunctionaris zal – door tussenkomst van het secretariaat van het NCPS binnen 4 weken na ontvangst van de aangetekende brief van de fokker een kopie van
de stukken de fokker en/of een Bestuurslid NCPS namens de stamboekvereniging
uitnodigen tot het geven van een schriftelijke, gemotiveerde (verweerschrift) reactie
binnen 6 weken,

1.3

Partijen dienen hun standpunten volledig weer te geven en te onderbouwen met
bewijsstukken.
Indien partijen getuigen en/of deskundigen willen laten horen, dan dienen partijen dit
eveneens aan te vermelden onder opgave van de namen, actuele contactgegevens
en ter onderbouwing van welk standpunt.
Alle stukken moeten in tweevoud worden ingediend bij de Geschillenfunctionaris.
Geschillen die worden voorgelegd door anonieme fokkers worden niet in behandeling
genomen. Partijen kunnen zich laten bijstaan in de procedure door een gemachtigde.
Het postadres van de Geschillenfunctionaris is:
p/a Secretariaat NCPS, Westeinde 5, 5245 NL Rosmalen.

1.4

Na ontvangst van alle stukken zullen partijen worden uitgenodigd voor een mondelinge
behandeling, waarin zij hun standpunten nader kunnen toelichten. Deze mondelinge
behandeling zal uiterlijk binnen 10 weken plaatsvinden na ontvangst van het
verzoekschrift. De plaats van de mondelinge behandeling zal worden bepaald door de
Geschillenfunctionaris na overleg met het Secretariaat van het NCPS.

1.5

De Geschillenfunctionaris beslist of, waar en wanneer getuigen en/of deskundigen
worden gehoord.

1.6

Indien een partij geen schriftelijk verweer voert binnen de gestelde termijn van 6
weken, dan zal de Geschillenfunctionaris binnen 4 weken na verstrijken van
verweertermijn uitsluitend op basis van de ingediende stukken beslissen.
De Geschillenfunctionaris geeft een voor partijen bindende, gemotiveerde beslissing
uiterlijk binnen 4 weken na de mondelinge behandeling.
De Geschillenfunctionaris kan in geval van een door de stamboekvereniging
opgelegde sanctie aan een fokker, de opgelegde sanctie wijzigen, al dan niet
onvoorwaardelijk in:
a.
berisping
b.
geldboete tot maximaal € 5.000,-c.
uitsluiting functiebekleding binnen het NCPS
d.
uitsluiting deelname aan keuringen, wedstrijden en andere nader aan te duiden
evenementen en activiteiten van het NCPS voor bepaalde tijd met een maximum
van één jaar
e.
het ontnemen van een tijdens een evenement gegeven kwalificatie aan een
pony, waarvan betrokkene eigenaar is of dat op zijn/haar naam geregistreerd
staat en of door hem/haar wordt gebruikt;
f.
schorsing voor de duur van maximaal één jaar
g.
royement van het lidmaatschap.

2.

Kosten procedure

2.1

Voor het aanbrengen van een geschil is de verzoekende partij administratiekosten
verschuldigd ten belope van € 500,--. Deze administratiekosten dienen binnen 4 weken
na ontvangst van het verzoekschrift zijn voldaan op rekeningnummer ………….. NCPS
o.v.v……….
Het secretariaat van het NCPS zal de verzoekende partij hiervoor een rekening sturen.
Indien

2.2

Indien de verzoekende partij niet tijdig de administratiekosten heeft voldaan, dan wordt
het verzoekschrift niet in behandeling genomen en kan de verzoekende partij hetzelfde
geschil niet opnieuw aanbrengen.

2.3

Onkosten voor het oproepen van getuigen en/of deskundigen komen voor eigen
rekening van de partij die deze getuigen en/of deskundigen wenst te laten horen.

2.4

Partijen dragen ieder hun eigen kosten voor gemachtigden en eventuele reis- en
verblijfskosten.

2.5

De Geschillenfunctionaris kan beslissen, dat de verliezende partij aan de wederpartij
moet vergoeden de gemaakte administratiekosten ad € 250,--, alsmede de kosten voor
het horen van getuigen en/of deskundigen tot een maximum van € 250,-- per gehoorde
getuigen en/of deskundige. Voor het overige dragen partijen ieder hun eigen kosten.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Connemare Pony
Stamboek d.d. ……………, waarbij het Geschillenreglement op ……. in werking treedt.

