
Geschillenreglement van het Nederlands Connemara Pony Stamboek (NCPS)  

 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1 Dit geschillenreglement is opgesteld als aanvulling op de statuten en het huishoudelijk 
reglement van het Nederlands Connemara Pony Stamboek, hierna te noemen NCPS, 
en wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. 

1.2 Dit geschillenreglement neemt de terminologie van de Statuten en overige 
Reglementen van de Vereniging Nederlands Connemara Pony Stamboek over. 

1.3 Dit geschillenreglement is van toepassing op alle leden van het NCPS en alle fokkers 
die deelnemen aan het fokprogramma van het NCPS, hierna te noemen “fokkers”.  
Het besluit van de geschillencommissie is bindend.  

1.4 Alleen geschillen die betrekking hebben op het naleven van de statuten en 
reglementen van het NCPS en/of de uitvoer van het fokprogramma kunnen worden 
voorgelegd aan de geschillencommissie. 

 

Artikel 2. Geschillencommissie 

2.1 Indien daartoe de noodzaak bestaat, wordt op ad hoc basis een geschillencommissie 
ingesteld. De leden daarvan worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 
bestuur, dat daarover verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. 

2.2 De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 
2.3 De voorzitter behoeft geen lid te zijn van het NCPS, voor de overige leden van de 

commissie geldt, dat ze wel lid dienen te zijn van het NCPS.  
2.4 De voorzitter van de geschillencommissie is bij voorkeur een jurist en wordt in functie 

benoemd.  
2.5 Het lidmaatschap van de geschillencommissie is niet verenigbaar met een 

bestuursfunctie binnen het NCPS of een lidmaatschap van een commissie dat 
betrekking heeft op het geschil.  

2.6 Een lid van de geschillencommissie mag niet aan de behandeling van een zaak 
deelnemen, indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken is 
(geweest).  
 

Artikel 3. Procedure   

3.1 De geschillencommissie behandelt geschillen zoals beschreven in artikel 1.4. 
3.2 De geschillencommissie bepaalt of de behandeling mondeling of schriftelijk zal 

plaatsvinden, tenzij er om mondelinge behandeling is verzocht. 
3.3 Een lid, fokker en het bestuur zijn ieder voor zich bevoegd een geschil (geschilschrift) 

voor te leggen aan de geschillencommissie. 
3.4 Het geschilschrift wordt schriftelijk ingediend via aangetekende post naar het 

secretariaat van het NCPS en dient goed gemotiveerd te zijn. Anonieme 
geschilschriften worden niet in behandeling genomen. 

3.5 Na ontvangst van een geschilschrift wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen zes 
weken, door het bestuur een geschillencommissie ingesteld.   

3.6 De geschillencommissie bepaalt binnen twee weken of het geschil ontvankelijk wordt 
verklaard. 

3.7 Indien het geschil in behandeling wordt genomen, zal de geschillencommissie – door 
tussenkomst van het secretariaat van het NCPS - het geschilschrift per aangetekende 



post naar de verwerende partij verzenden. Indien het geschil niet ontvankelijk wordt 
verklaard, wordt degene die het geschil heeft voorgelegd hier schriftelijk van op de 
hoogte gesteld.  

3.8 De verwerende partij heeft de mogelijkheid binnen een door de geschillencommissie te 
bepalen termijn een verweerschrift in te dienen. Die termijn kan door de 
geschillencommissie op verzoek van betrokkene één of meermalen worden verlengd, 
tot maximaal twee maanden geteld vanaf de datum van eerste toezending.  

3.9 De betrokkenen kunnen zich laten bijstaan, dan wel zich laten vertegenwoordigen door 
een advocaat of andere gemachtigde. In het geval de betrokkenen zich laten 
vertegenwoordigen door een derde, dient dit vergezeld te zijn van een schriftelijke 
volmacht. 

3.10 Indien de verwerende partij binnen de gestelde termijn geen verweerschrift heeft 
ingediend, dan wordt uitspraak gedaan op basis van de dan aanwezige stukken. 

3.11 Wanneer de verwerende partij binnen de gestelde termijn wel een verweerschrift 
heeft ingediend, dan wordt de zaak mondeling of schriftelijk behandeld. Indien 
mondeling, dan op een door de geschillencommissie te bepalen plaats, datum en 
tijdstip. De termijn van de oproeping van de betrokkenen bedraagt ten minste twee 
weken.  

3.12 Alle middelen, die de wet voorschrijft, kunnen worden aangewend om het bewijs te 
verkrijgen, dat de betrokkene het ten laste gelegde feit heeft begaan en om de vraag 
beantwoord te krijgen, of de klacht gegrond is. 

3.13 Indien partijen getuigen en/of deskundigen willen laten horen, dan dienen partijen dit 
in hun beroepsschrift of verweerschrift te vermelden onder opgave van de namen, 
actuele contactgegevens en ter onderbouwing van welk standpunt. De 
geschillencommissie beslist of, waar en wanneer getuigen en/of deskundigen worden 
gehoord. 

3.14 De geschillencommissie kan bindend bepalen hoe een geschil opgelost moet 
worden. Beide partijen moeten dat besluit opvolgen. Mocht een partij weigeren dan 
kan de geschillencommissie een sanctie opleggen. 

3.15 Indien de geschillencommissie tot het oordeel komt dat er sprake is een gegronde 
klacht, zoals beschreven in dit reglement en de betrokkene dientengevolge een 
sanctie moet worden opgelegd, kan door de commissie één of meer van de volgende 
sancties worden opgelegd, al dan niet onvoorwaardelijk:  

• berisping  
• geldboete, tot maximaal € 5.000,00  
• uitsluiting van het bekleden van een functie binnen het NCPS  
• uitsluiting van deelname aan keuringen, wedstrijden en andere evenementen, voor 

een bepaalde tijd tot maximaal één jaar  
• uitsluiting van deelname aan bepaalde, nader aan te duiden evenementen en/of 

activiteiten van het NCPS  
• het ontnemen van een tijdens een evenement gegeven kwalificatie aan een pony, 

waarvan betrokkene eigenaar is of dat op zijn/haar naam geregistreerd staat   
• schorsing voor de duur van maximaal één jaar  
• royement van het lidmaatschap voor twee, drie of vijf jaar of levenslang 

 
3.16 Wanneer de betrokkene voor meerdere feiten wordt veroordeeld, dan kan de 

geschillencommissie bepalen, dat ten aanzien van die feiten tezamen één sanctie 
wordt opgelegd.  

3.17 Wordt een sanctie opgelegd, dan kan daaraan een proeftijd verbonden worden van 
maximaal twee jaar. De geschillencommissie zal in geval van een proeftijd vaststellen 
wat de gevolgen zijn bij een herhaling. 



3.18 De geschillencommissie doet uitspraak binnen veertien dagen, nadat zij het onderzoek 
heeft gesloten, schriftelijk met meerderheid van stemmen. De uitspraak dient 
vergezeld te zijn van een motivatie. De uitspraak wordt per aangetekende post binnen 
één week aan de betrokkenen en het bestuur toegezonden.  

 

Artikel 4. Kosten procedure 

4.1    Voor het aanbrengen van een geschil zijn € 800,-- proces- en administratiekosten 
verschuldigd. Dit bedrag dient binnen veertien dagen na ontvangst van het 
geschilschrift te zijn bijgeschreven op rekeningnummer van het NCPS zoals vermeld 
op de website onder vermelding van “kosten geschil”. Dit bedrag kan jaarlijks door het 
bestuur worden geindexeerd. 

4.2 Indien de verzoekende partij niet tijdig deze kosten heeft voldaan, dan wordt het 
geschilschrift niet in behandeling genomen en kan deze partij hetzelfde geschil niet 
opnieuw aanbrengen. 

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

4.4    Partijen dragen ieder hun eigen kosten voor advocaat of andere gemachtigden en      
eventuele reis- en verblijfskosten. 

4.5    De verliezende partij betaalt de onkosten van de geschillencommissie tot een 
maximum bedrag van € 1.000,--. Mocht dit de verwerende partij zijn dan krijgt de 
aanbrengende partij de al reeds betaalde proces- en administratiekosten terugbetaald. 
Voor het overige dragen partijen ieder hun eigen kosten. 

 

Artikel 5 Tenuitvoerlegging 

5.1 Het bestuur van het NCPS is belast met tenuitvoerlegging van een opgelegde sanctie. 
Deze tenuitvoerlegging kan beginnen vanaf de derde dag volgend op de 
verzenddatum van de uitspraak.  
 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van het Nederlands Connemara Pony 
Stamboek d.d. 25-11-2022. 


