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BEMIDDELINGSREGLEMENT 

 

Inhoudsopgave: 

Artikel 0  Leeswijzer 

Artikel 1  Reglement 

Artikel 2  Geschillen 

Artikel 3  Commissie van goede diensten 

Artikel 4  Werkwijze commissie van goede diensten  

Artikel 5  Secretariaat 

Artikel 6  De bemiddeling 

 

 

Artikel 0 - Leeswijzer 

Tenzij anders vermeld, wordt daar waar in dit reglement wordt gesproken van een afdeling, het 
afdelingsbestuur, de afdelingsvergadering of een afdelingscommissie dan wel over rechten en 
verplichtingen met betrekking tot een afdeling de afdeling bedoeld waaronder het desbetreffende lid 
ressorteert. 

 

Artikel 1 - Reglement 

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering. 
2. Dit reglement vindt toepassing zodra met een beroep op dit reglement een verzoek om 

bemiddeling is gedaan. 

 

Artikel 2 - Geschillen 

1. Met inachtneming van het in lid 2 bepaalde is dit reglement van toepassing op het bemiddelen 
bij geschillen tussen: 

a. leden van de bond onderling; 

b. een lid en een afdelingsbestuur; 

c. (leden van) het bondsbestuur en een afdelingsbestuur; 

d. (leden van) afdelingsbesturen onderling; 

e. (leden van) commissies onderling. 
2. Het reglement is niet van toepassing op geschillen: 

a. tussen een lid en de bond; 

b. op het door het bondsbestuur, de bondsvergadering, een afdelingsbestuur of een 
afdelingsvergadering vastgestelde beleid noch op de wijze waarop deze organen of 
commissies uitvoering geven aan het beleid; 

c. over aangelegenheden, waarvan in de statuten of in een reglement is bepaald wie 
bevoegd is ter zake te oordelen; 

d. welke op grond van het Tuchtreglement als een overtreding moeten worden 
aangemerkt; 

e. welke betrekking hebben op de werkwijze van de bond of een klacht bevatten tegen 
een functionaris of een werknemer van de bond. 

3. Het reglement vindt geen toepassing indien en voor de duur dat een lid met betrekking tot een 
geschil de kwestie heeft voorgelegd of zal voorleggen aan de burgerlijke rechter. 

4. Van een geschil is in dit reglement sprake wanneer de betrokkene een strijdpunt als een 
geschil aanmerkt. 

5. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘geschillen’ worden hieronder ook verstaan 
‘conflicten’ of andere vormen van meningsverschillen die bemiddeling behoeven. 
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6. Wanneer er sprake is van een geschil is de commissie van goede diensten bevoegd met 
inachtneming van dit reglement te bemiddelen. 

7. Een verzoek tot bemiddeling kan alleen aan de commissie van goede diensten worden 
gedaan door een lid of een orgaan dat bij het geschil is betrokken of door een geschil 
rechtstreeks in een eigenbelang wordt getroffen. 

8. De bemiddeling is vrijblijvend van aard en leidt niet tot een juridische uitspraak of tot een 
uitspraak waaraan een partij rechten kan ontlenen. 

9. Tenzij vooraf anders is overeengekomen, geschiedt de behandeling van een geschil in de 
Nederlandse taal en zijn de over te leggen documenten in het Nederlands gesteld. Wanneer 
met toestemming van de commissie van goede diensten documenten in een andere taal dan 
de Nederlandse worden overgelegd, komen de vertaalkosten voor rekening van degene die 
de te vertalen documenten overlegt. 

10. Aan de bemiddeling zijn voor partijen geen kosten verbonden. 

 

Artikel 3 - Commissie van goede diensten 

1. De commissie van goede diensten bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen, van 
wie de voorzitter door het bondsbestuur in functie wordt benoemd. De commissie kiest uit 
haar midden een secretaris. 

2. De leden van de commissie van goede diensten worden door het bondsbestuur benoemd 
voor de duur van drie jaren. Op een herbenoeming is het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de 
Statuten van toepassing. 

3. De leden van de commissie van goede diensten worden benoemd uit de leden, alsmede uit 
niet-leden, met dien verstande dat het aantal niet-leden niet meer mag zijn dan de helft van 
het aantal commissieleden. 

4. Tot lid van de commissie van goede diensten kan worden benoemd een deskundige met 
ervaring op het gebied van het volkstuinwezen en met kennis van de reglementen en de 
gewoonten van de bond, die op grond van zijn kennis en ervaring geschikt moet worden 
geacht om als bemiddelaar op te treden. 

 

Artikel 4 - Werkwijze commissie van goede diensten 

1. Ingeval haar bemiddeling wordt verzocht, kan de commissie van goede diensten als zodanig 
bemiddelen, maar ook uit haar midden één of meer leden aanwijzen die bij een geschil zullen 
bemiddelen. 

2. Indien de commissie van goede diensten als zodanig bemiddelt, treedt haar voorzitter als 
voorzitter van de commissie op. 

3. Indien de commissie van goede diensten twee of meer van haar leden heeft aangewezen om 
bij een geschil te bemiddelen, treedt één van hen als voorzitter op. De betrokken leden 
worden aangemerkt als de commissie van goede diensten. 

4. Een lid van de commissie van goede diensten kan niet bemiddelen bij een geschil waarbij hij 
direct of indirect zelf betrokken is. Indien de betrokkenheid tijdens de bemiddeling blijkt, doet 
het desbetreffende lid hiervan mededeling aan de voorzitter van de commissie van goede 
diensten, die in dat geval het desbetreffende lid vervangt door een ander lid van de commissie 
van goede diensten. Betreft het de voorzitter van de commissie van goede diensten dan doet 
hij mededeling aan de plaatsvervangend voorzitter die een ander lid van de commissie 
aanwijst. 

5. De commissie van goede diensten of haar leden die bemiddelen zijn te allen tijde bevoegd 
hun bemiddelingspoging te staken wanneer hierom door alle partijen wordt verzocht, wanneer 
door één of meer partijen onvoldoende wordt mede gewerkt aan de bemiddeling of wanneer 
het bereiken van het gestelde doel niet haalbaar wordt geacht. 

 

Artikel 5 - Secretariaat 

1. De commissie van goede diensten wordt ondersteund door een secretaris. 
2. Het secretariaat van de commissie van goede diensten is gevestigd op het bondsbureau. 
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Artikel 6 - De bemiddeling 

1. Een geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt door het indienen van een door de bond 
voorgeschreven formulier waarin het geschil zo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt en de 
daarbij betrokken partijen worden vermeld. 

2. Het formulier wordt ingediend bij de secretaris van de commissie van goede diensten. De 
secretaris bevestigt de ontvangst schriftelijk aan de verzoeker en zendt tevens van het 
verzoek een kopie toe aan de andere in het verzoek genoemde partij(en). 

3. De secretaris deelt tevens aan de partijen mede door wie de bemiddeling zal plaatsvinden en 
stelt in overleg met partijen en de betrokken leden van de commissie van goede diensten de 
datum en locatie van de eerste bijeenkomst vast. 

4. Alle correspondentie en documenten worden tijdens de bemiddeling toegezonden aan de 
secretaris, met vermelding van het door de secretaris opgegeven referentienummer. De 
secretaris draagt er zorg voor dat de ontvangen stukken worden toegezonden aan de andere 
partij(en). 

5. De commissie van goede diensten bepaalt bij elk bemiddeling haar werkwijze en de tot de 
bemiddeling toe te laten personen. In beginsel zijn bij geschillen waarbij een bestuur of 
commissie is betrokken twee bestuursleden of commissieleden aanwezig, zulks gemachtigd 
door het desbetreffende bestuur of commissie. De bij een geschil betrokken personen zijn 
verplicht tijdens de bemiddeling aanwezig te zijn. 

6. Indien de bemiddeling niet door de commissie van goede diensten als zodanig geschiedt en 
tijdens de bemiddeling een lid van de commissie van goede diensten voor zodanige duur 
verhinderd is dat de bemiddeling hierdoor vertraging oploopt, kan op verzoek van het lid van 
de commissie van goede diensten of van één van partijen de voorzitter van de commissie van 
goede diensten verzoeken een ander lid van de commissie aan te wijzen. 

7. Indien tijdens de bemiddeling de bemiddelaar zich niet de juiste persoon acht om bij deze 
bemiddeling betrokken te blijven, kan hij de voorzitter van de commissie van goede diensten 
verzoeken hem te doen vervangen. De bij de bemiddeling betrokken partijen zijn ook bevoegd 
dit verzoek te doen, mits zij gezamenlijk schriftelijk en gemotiveerd weergeven waarom het lid 
van de commissie van goede diensten dient te worden vervangen. 

8. Een bemiddeling wordt, indien dit door de partijen van belang wordt geacht, beëindigd met 
een door partijen ondertekende schriftelijke verklaring, opgesteld door de commissie van 
goede diensten, waarin de kern van het geschil en de oplossing worden vastgelegd. 

 


