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1. Inleiding 

 
In de ALV van 2016 is een voorstel aangenomen voor het instellen van een onafhankelijke 
tuchtcommissie. In de ALV van 2017 zijn drie kandidaten gekozen en is de commissie 
geformaliseerd. 
 
Termijn van drie jaar 
 
In de notulen van de ALV 2016 is te lezen:  
De leden zijn akkoord met het voorstel, mits de commissie uit drie personen bestaat, 
daarnaast wordt door het bestuur een voorstel gedaan voor 3 commissieleden voor de 
volgende ALV. De commissieleden nemen 3 jaar zitting in de tuchtcommissie. 
 
De afspraken zijn opgenomen in artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement, echter is de 
termijn van drie jaar nooit opgenomen. Die termijn willen we nu alsnog toevoegen. 
 
Toetsingsmoment criteria 
 
Commissieleden mogen niet verbonden zijn of zijn geweest aan de L.H.C.N., dienen wel in 
een bestuur van een kynologie gerelateerde club te zitten, maar mogen niet uit één 
bestuur komen. 
 
Kandidaten die aan de ALV voorgesteld worden dienen aan bovenstaande criteria te 
voldoen. Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement geeft echter geen uitsluitsel of 
deelname aan de commissie gecontinueerd kan blijven indien een commissielid 
gedurende de drie jaar zijn/haar bestuursfunctie neerlegt. 
 
Om hier duidelijkheid in te verschaffen is het voorstel dat het neerleggen van de 
bestuursfunctie van het commissielid geen reden hoeft te zijn om de termijn van drie jaar 
eerder te beëindigen. 
 
 

Datum ALV: 9 april 2022 

Steller voorstel: Bestuur L.H.C.N. 

Onderwerp voorstel: Aanpassen artikel onafhankelijke 
tuchtcommissie 



Tekstuele wijzigingen 
 
Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement spreekt over een tuchtcommissie. Omdat het 
woord ‘tucht’ een gevoel oproept van straf, boete, e.d., willen we dit wijzigen in 
geschillencommissie.  
 
En verder wordt er in het artikel nog gesproken over Fokconvenant dat inmiddels 
vervangen is door het VFR. 

 
2. Voorstel 

 
De volgende wijzigingen aanbrengen in artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement: 
 
- Tekstuele aanpassingen:  

o tuchtcommissie wijzigen in geschillencommissie 
o fokconvenant wijzigen in VFR 

- Toevoegen van de periode van drie jaar 
- Aangeven dat het neerleggen van de bestuursfunctie van het commissielid geen reden 

hoeft te zijn om de termijn van drie jaar eerder te beëindigen 
 
De nieuwe tekst wordt dan als volgt (wijzigingen in rood): 
 

Artikel 20 

Onafhankelijke tuchtcommissie geschillencommissie 

1. In gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien en het bestuur geen 

beslissing kan nemen, wordt de casus voorgelegd aan een onafhankelijke 

tuchtcommissie geschillencommissie. 

a. De commissie dient tenminste uit drie personen te bestaan 

b. Samenstelling na goedkeuring van een ALV 

c. Commissieleden mogen niet verbonden zijn of zijn geweest aan de L.H.C.N., 

dienen wel in een bestuur van een kynologie gerelateerde club te zitten, maar 

mogen niet uit één bestuur komen. 

d. Commissieleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Mocht een 

commissielid zijn/haar bestuursfunctie gedurende deze periode neerleggen, dan 

blijft de periode van drie jaar van kracht, tenzij het commissielid hier bezwaar 

tegen heeft. 

e. De commissie wordt ingesteld indien de sanctie niet duidelijk staat omschreven in 

ons fokconvenant VFR / Statuten/ Huishoudelijk Reglement. 

f. Commissieleden mogen gebruikelijke reiskosten, consumpties horeca en kleine 

onkosten declareren tot een maximum van 200 euro per persoon, per voorgelegd 

item. Indien het bedrag hoger uitvalt beslist het bestuur van de L.H.C.N. per geval. 

g. De uitspraak is altijd bindend. 
 

  
  



3. Besluit 
 

Aantal stemgerechtigde leden  

Voor:  

Tegen:  

Onthoudingen  

Besluit: Aangenomen / Afgewezen 

 
 
 


