
Reglement Commissie van Geschillen   
Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
 
 
 
 
 
Begripsomschrijving:  
Artikel 1 

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:  
a. SVR: de stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
b. het bestuur: het bestuur van de SVR  
c. de commissie: de commissie van geschillen van de SVR 
d. de voorzitter: de voorzitter van de commissie van geschillen  
e. de secretaris: de secretaris van de commissie van geschillen  
f. vereniging: een volkstuinvereniging in de regio Rijnmond 
g. conflict/geschil: een onenigheid/verschil van mening tussen partijen. Hieronder 

wordt ook verstaan beroep tegen een door of namens een vereniging uitgevoerde 
waardebepaling van tuinbeplanting en/of opstallen 

h. appellant: het lid van een vereniging dat beroep indient tegen een door het bestuur 
van zijn vereniging genomen besluit. Hieronder wordt ook verstaan een lid dat 
beroep indient tegen een door of namens het bestuur uitgevoerde waardebepaling 
van tuinbeplanting en/of opstallen 

i. schriftelijk: per briefpost of per Email 
  
 
Algemeen:  
Artikel 2 

1. Het bestuur van de SVR stelt het reglement van de commissie van geschillen op. In geval van 
wijziging worden verenigingen van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld. 

2. De commissie bestaat uit een door het bestuur van de SVR vast te stellen aantal van 
tenminste drie leden. 

3. De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd voor een periode van drie 
jaar en zijn herbenoembaar. De commissie stelt zelf een rooster van aftreden samen. 

4. De commissie kiest zelf haar voorzitter en haar secretaris. Deze functies kunnen niet in één 
persoon verenigd worden. 

5. Een lid van de commissie treedt in geen enkel geval op in geschillen waarbij de vereniging 
betrokken is, waarvan hijzelf lid is. 

 
 
Taken en bevoegdheden van de commissie:  
Artikel 3 

De commissie heeft de volgende taken:  
a. Het adviseren aan betrokkenen in alle geschillen, welke mochten ontstaan  

- tussen bestuur van een vereniging en een lid 
- tussen leden van een vereniging onderling 

b. Het optreden als bemiddelaar bij een geschil tussen twee partijen welke lid zijn van een 
vereniging, in welk geval beide partijen vooraf hebben verklaard om door middel van 
bemiddeling een voor beide partijen acceptabele oplossing van het geschil te willen 
bereiken. 
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Het kan hier geschillen betreffen welke mochten ontstaan 
- tussen bestuur van een vereniging en een lid 
- tussen leden van een vereniging onderling  

c. Het optreden als beroepsinstantie in het geval een lid van een vereniging bezwaar heeft 
gemaakt tegen een besluit van het bestuur van de betreffende vereniging en dit bezwaar 
ongegrond is verklaard, in welk geval de commissie een uitspraak doet die bindend is voor 
alle partijen. 

d. Het optreden als beroepsinstantie indien een lid van een vereniging bezwaar heeft 
aangetekend tegen de waardebepaling van de beplanting en/of opstallen op diens tuin en dit 
bezwaar ongegrond is verklaard, in welk geval de commissie een uitspraak doet die bindend 
is voor alle partijen.  

Artikel 4 
De commissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden:  

a. Het winnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken;  
b. Het oproepen en horen van de betrokkenen 
c. Het raadplegen van deskundigen 

 
 
Geheimhoudingsplicht:  
Artikel 5 

1. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen 
uit hoofde van hun lidmaatschap van de commissie dan wel uit hoofde van hun 
betrokkenheid bekend is geworden. 

2. Indien de commissie van oordeel is, dat aan personen, die niet lid zijn van de commissie, om 
gewichtige redenen informatie moet worden verstrekt omtrent enig aan de commissie 
voorgelegd geschil, is zij daartoe bevoegd. Indien de commissie van deze bevoegdheid 
gebruik maakt, stelt zij het bestuur van de SVR hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 
 
Kosten: 
Artikel 6 

De SVR brengt kosten in rekening voor het behandelen van geschillen. De tarieven worden 
vastgesteld door het bestuur. 

Artikel 7 
Indien een tarief wordt gewijzigd, dan brengt het bestuur de verenigingen hiervan schriftelijk 
op de hoogte. 

Artikel 8 
Een geschil wordt in behandeling genomen nadat het verschuldigde tarief is bijgeschreven op 
rekening van de SVR. 

 
 
De commissie in haar adviserende rol:  
Artikel 9 

In geval van een geschil kan een lid van een vereniging advies vragen aan de commissie. 
Artikel 10 

1. Een verzoek om advisering in een geschil wordt schriftelijk gericht aan de commissie. 
2. Het verzoek om advies moet gemotiveerd worden. Zo mogelijk worden schriftelijke 

bescheiden bij het verzoek gevoegd. 
3. De secretaris van de commissie deelt degene die het geschil heeft ingediend en andere 

belanghebbenden binnen 10 werkdagen na ontvangst schriftelijk de ontvangst van het 
verzoek om advies mee. 
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Artikel 11 
 Kosten voor advisering worden gedragen door degene die het geschil heeft ingediend. 
Artikel 12 

1. De commissie beoordeelt of zij het geschil in behandeling kan nemen. 
2. Wanneer de commissie het geschil niet in behandeling neemt, deelt zij dit schriftelijk, met 

redenen omkleed, mee aan de betrokkenen. 
3. Wanneer de commissie het geschil in behandeling neemt, wordt hiervan aan alle 

betrokkenen door de secretaris schriftelijk mededeling gedaan. 
Tevens meldt de secretaris aan betrokken partijen dat zij binnen een door de commissie te 
stellen termijn schriftelijk alle aanvullende relevante inlichtingen en bescheiden, die de 
commissie voor de behandeling van de zaak noodzakelijk en/of dienstig acht, moeten 
indienen. Hiertoe behoren in ieder geval de statuten en huishoudelijk reglement van de 
vereniging, alsmede eventueel aanvullende relevante regels welke op de vereniging zijn 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

Artikel 13 
1. De commissie kan ertoe besluiten een hoorzitting te beleggen waarbij betrokkenen nadere 

toelichting kunnen geven. 
2. De hoorzitting vindt plaats op een door de commissie vast te stellen datum, tijd en plaats. 
3. Indien nodig kan de commissie deskundigen raadplegen. 

Artikel 14 
1. Betrokken partijen geven vooraf aan wie namens hen aanwezig zal zijn bij de hoorzitting. 
2. Indien een van de partijen een getuige of deskundige wenst te laten horen door de 

commissie dient dit vooraf met redenen omkleed gemeld te worden aan de commissie. 
3. De commissie bepaalt of en op welke wijze de getuige of deskundige gehoord wordt. 

Indien een getuige of deskundige geweigerd wordt, deelt de commissie dit met redenen 
omkleed mede aan degene die de getuige of deskundige had aangemeld. 

4. Indien een partij niet op de hoorzitting verschijnt kan de commissie besluiten de hoorzitting 
te laten doorgaan. 

5. De commissie stelt een voorzitter voor de hoorzitting aan. 
De voorzitter bepaalt wie het woord voert. 

Artikel 15 
Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt, welke gebruikt wordt bij het 
opstellen van het verslag. De opname wordt vernietigd nadat de commissie uitspraak in de 
zaak heeft gedaan. 

Artikel 16 
De commissie brengt aan betrokkenen schriftelijk verslag uit van haar bevindingen, vergezeld 
van een schriftelijk advies. 

Artikel 17 
Het advies is voor alle betrokken partijen bindend indien zij vooraf door middel van een 
ondertekende verklaring hebben aangegeven het advies als bindend te beschouwen.  

 
 
De commissie in haar rol als bemiddelaar: 
Artikel 18 

1. Een verzoek tot bemiddeling wordt schriftelijk gericht aan de commissie. 
2. Het verzoek tot bemiddeling moet gemotiveerd worden, waarbij aangegeven wordt wat de 

kern van het geschil is. Zo mogelijk worden schriftelijke bescheiden bij het verzoek gevoegd.  
3. Bij het verzoek tot bemiddeling is een door betrokken partijen ondertekende verklaring 

gevoegd waarin de partijen zich bereid verklaren om met bemiddeling van de commissie te 
komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. 
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4. De secretaris van de commissie deelt degenen die het verzoek tot bemiddeling hebben 
ingediend en eventueel andere belanghebbenden binnen 10 werkdagen na ontvangst 
schriftelijk de ontvangst van het verzoek mee. 

Artikel 19 
Kosten voor de bemiddeling worden betaald door betrokken partijen, waarbij iedere partij 
verantwoordelijk is voor een gelijkwaardig deel van de kosten. 

Artikel 20 
1. De commissie beoordeelt of zij het geschil in behandeling kan nemen. 
2. Wanneer de commissie het geschil niet in behandeling neemt, deelt zij dit schriftelijk, met 

redenen omkleed, mee aan de betrokkenen. 
Artikel 21 

1. De commissie bepaalt wie als bemiddelaar zal optreden. De commissie kan er voor kiezen 
meerdere bemiddelaars aan te stellen. 

2. De bemiddelaar vraagt, indien noodzakelijk relevante schriftelijke bescheiden op bij de 
betrokken partijen, eventueel bij het bestuur van de vereniging. 

3. De bemiddelaar bepaalt het aantal bemiddelingsgesprekken dat nodig zal zijn om tot een 
oplossing te komen en deelt dit betrokken partijen mee. Als gedurende het 
bemiddelingsproces blijkt dat een ander aantal gesprekken nodig is, deelt de bemiddelaar dit 
de partijen mee. 

4. De bemiddelaar bepaalt datum, tijd en plaats van het eerste bemiddelingsgesprek. In overleg 
tussen bemiddelaar en betrokken partijen worden datum, tijd en plaats van de 
vervolggesprekken bepaald. 

Artikel 22 
Betrokken partijen stellen zich tijdens het bemiddelingsproces constructief en medewerkend 
op. 

Artikel 23 
1. Ter afronding van het bemiddelingsproces stelt de bemiddelaar een verslag op waarin 

gemaakte afspraken zijn verwoord. 
2. Het verslag en de gemaakte afspraken worden vastgesteld door ondertekening door 

bemiddelaar en de betrokken partijen. 
 
 
De commissie in haar rol als beroepsinstantie (1) –  in geval van bestreden besluit:     
Artikel 24 

De commissie kan alleen dan als beroepsinstantie optreden, indien een vereniging in haar  
statuten of huishoudelijk reglement heeft aangegeven: 

a. dat een lid van de vereniging een geschil kan voorleggen aan de commissie van geschillen 
van de SVR welke als beroepsinstantie fungeert en  

b. dat de vereniging en haar leden zich conformeren aan dit reglement van de commissie. 
Artikel 25 

Indien de commissie optreedt als beroepsinstantie bij een bestreden beluit, doet de 
commissie een uitspraak die bindend is voor alle partijen. 

Artikel 26 
1. Indien het bestuur van een vereniging een besluit heeft genomen, waartegen een lid 

bezwaar heeft aangetekend en dit bezwaar is door het bestuur van de vereniging afgewezen, 
kan het lid beroep indienen tegen het afgewezen bezwaar. 

2. Bij het indienen van het beroepsschrift geldt de beroepstermijn, zoals deze door de 
vereniging in haar statuten of huishoudelijk reglement is vastgelegd. Indien de vereniging 
hiervoor geen termijn heeft vastgesteld, geldt een termijn van 30 dagen vanaf de dag waarop 
het bestreden besluit aan het lid ter kennis is gekomen. 
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Artikel 27 
1. Een beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan de commissie.  
2. Het beroepsschrift moet gemotiveerd worden. Bij het beroep moeten schriftelijke 

bescheiden gevoegd worden: 
a. Het besluit waartegen beroep wordt aangetekend 
b. Het bezwaarschrift dat is ingediend bij het bestuur van de vereniging 
c. Het antwoord van het bestuur op het bezwaarschrift 
d. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging 
e. Relevante regels welke op de vereniging zijn vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering 
3. De secretaris deelt appellant en het bestuur van de vereniging binnen 10 werkdagen na 

ontvangst schriftelijk de ontvangst het beroepsschrift mee. 
Artikel 28 

Kosten voor de beroepsprocedure worden gedragen door de appellant. 
Artikel 29 

1. De commissie beoordeelt of zij het geschil in behandeling kan nemen. 
2. Wanneer de commissie het geschil niet in behandeling neemt, deelt zij dit schriftelijk, met 

redenen omkleed, mee aan de betrokkenen. 
3. Wanneer de commissie het geschil in behandeling neemt, wordt hiervan aan alle 

betrokkenen door de secretaris schriftelijk mededeling gedaan.  
Tevens meldt de secretaris aan betrokken partijen dat zij binnen een door de commissie te 
stellen termijn schriftelijk alle aanvullende relevante inlichtingen en bescheiden, die de 
commissie voor de behandeling van de zaak noodzakelijk en/of dienstig acht, moeten 
indienen. 

Artikel 30 
1. De commissie kan ertoe besluiten een hoorzitting te beleggen waarbij appellant en het 

bestuur van de vereniging nadere toelichting kunnen geven. 
2. De hoorzitting vindt plaats op een door de commissie vast te stellen datum, tijd en plaats. 

Artikel 31 
1. Betrokken partijen geven vooraf aan wie namens hen aanwezig zal zijn bij de hoorzitting. 
2. Indien een van de partijen een getuige of deskundige wenst te laten horen door de 

commissie dient dit vooraf met redenen omkleed gemeld te worden aan de commissie. 
3. De commissie bepaalt of en op welke wijze de getuige of deskundige gehoord wordt. 

Indien een getuige of deskundige geweigerd wordt, deelt de commissie dit met redenen 
omkleed mede aan degene die de getuige of deskundige had aangemeld. 

4. Indien een partij niet op de hoorzitting verschijnt kan de commissie besluiten de hoorzitting 
te laten doorgaan. 

5. De commissie stelt een voorzitter voor de hoorzitting aan. 
De voorzitter bepaalt wie het woord voert. 

Artikel 32 
Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt, welke gebruikt wordt bij het 
opstellen van het verslag. De opname wordt vernietigd nadat de commissie uitspraak in de 
zaak heeft gedaan. 

Artikel 33 
De commissie doet binnen twee maanden na ontvangst van het schriftelijk beroep uitspraak; 
de uitspraak kan éénmaal worden verlengd met een termijn van twee maanden, welk 
verdagingbesluit schriftelijk moet worden meegedeeld door de commissie aan appellant en 
aan het bestuur van de vereniging. 
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Artikel 34 
De commissie doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak dient te zijn gemotiveerd en is bindend 
voor alle partijen. De secretaris zendt een door hem getekend afschrift van de uitspraak aan 
appellant en aan het bestuur van de vereniging. 

Artikel 35 
De uitspraak van de commissie wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking 
van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

 
 
De commissie in haar rol als beroepsinstantie (2) - in geval van bestreden waardebepaling:     
Artikel 36 

De commissie kan alleen dan als beroepsinstantie optreden, indien een vereniging in haar  
statuten of huishoudelijk reglement heeft aangegeven: 

a. dat een lid van de vereniging een geschil kan voorleggen aan de commissie van geschillen 
van de SVBR welke als beroepsinstantie fungeert en  

b. dat de vereniging en haar leden zich conformeren aan dit reglement van de commissie. 
Artikel 37 

Indien de commissie optreedt als beroepsinstantie bij een bestreden waardebepaling van 
tuinbeplanting en/of opstallen, doet de commissie een uitspraak die bindend is voor alle 
partijen. 

Artikel 38 
1. Indien waardebepaling van tuinbeplanting en/of opstallen heeft plaatsgevonden, waartegen 

een lid bezwaar heeft aangetekend en dit bezwaar is door het bestuur van de vereniging 
afgewezen, kan het lid beroep indienen tegen het afgewezen bezwaar. 

2. Bij het indienen van het beroepsschrift geldt de beroepstermijn, zoals die door de vereniging 
in haar statuten of huishoudelijk reglement is vastgelegd. Indien de vereniging hiervoor geen 
termijn heeft vastgesteld, geldt een termijn van 30 dagen vanaf de dag waarop het 
bestreden besluit aan het lid ter kennis is gekomen. 

Artikel 39 
1. Een beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan de commissie. 
2. Het beroepsschrift moet gemotiveerd worden. Bij het beroep moeten schriftelijke 

bescheiden gevoegd worden: 
a. De waardebepaling waartegen beroep wordt aangetekend 
b. Het bezwaarschrift dat is ingediend bij het bestuur van de vereniging 
c. Het antwoord van het bestuur op het bezwaarschrift 
d. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging 
e. Relevante regels welke op de vereniging zijn vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering, met name de bepalingen ten aanzien van waardebepaling van 
tuinbeplanting en opstallen. 

3. De secretaris deelt appellant en het bestuur van de vereniging binnen 10 werkdagen na 
ontvangst schriftelijk de ontvangst het beroepsschrift mee.  

Artikel 40 
Kosten voor de beroepsprocedure worden gedragen door de appellant. 

Artikel 41 
1. De commissie beoordeelt of zij het geschil in behandeling kan nemen. 
2. Wanneer de commissie het geschil niet in behandeling neemt, deelt zij dit schriftelijk, met 

redenen omkleed, mee aan de betrokkenen. 
3. Wanneer de commissie het geschil in behandeling neemt, wordt hiervan aan alle 

betrokkenen door de secretaris schriftelijk mededeling gedaan.  
Tevens meldt de secretaris aan betrokken partijen dat zij binnen een door de commissie te 
stellen termijn schriftelijk alle aanvullende relevante inlichtingen en bescheiden, die de 
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commissie voor de behandeling van de zaak noodzakelijk en/of dienstig acht, moeten 
indienen. 

Artikel 42 
1. De commissie voert de waardebepaling uit volgens de geldende bepalingen van de 

vereniging. 
2. Wanneer de vereniging geen geldende taxatie-bepalingen heeft, hanteert de taxateur het 

taxatie-reglement van de SVR. 
3. Het taxatie-reglement van de SVR wordt vast gesteld door het bestuur. 

Artikel 43 
1. Het bestuur van de vereniging en appellant verschaffen de commissie toegang tot het 

complex en de betreffende tuin en opstallen. 
2. Bij schouwen van tuinbeplanting en opstallen is noch appellant noch (een vertegenwoordiger 

van) het bestuur van de vereniging aanwezig. 
Artikel 44 

Het bestuur van de vereniging en de appellant verschaffen de commissie desgevraagd alle 
aanvullende informatie en documenten, die de commissie relevant acht voor een correcte 
waardebepaling. 

Artikel 45 
De commissie doet binnen twee maanden na ontvangst van het schriftelijk beroep uitspraak; 
de uitspraak kan éénmaal worden verlengd met een termijn van twee maanden, welk 
verdagingbesluit schriftelijk moet worden meegedeeld door de commissie aan appellant en 
aan het bestuur van de vereniging.  

Artikel 46 
De commissie doet schriftelijk uitspraak. De uitspraak dient te zijn gemotiveerd en is bindend 
voor alle partijen. De secretaris zendt een door hem getekend afschrift van de uitspraak aan 
appellant en aan het bestuur van de vereniging.  

Artikel 47 
De uitspraak van de commissie wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking 
van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 
 
 

Slot:  
Artikel 48 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  
Artikel 49 

De SVR en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard 
dan ook die voortvloeien uit de behandeling van een geschil door of namens de SVR. 


