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Artikel 1 – Reglement  
1. Dit reglement draagt de naam: Reglement Commissie van Beroep voor geschillen en conflicten tussen 

leden van de KNHS.  
2. De Commissie van Beroep voor geschillen en conflicten tussen leden van de KNHS heeft als 

werknaam: Commissie van Beroep.  
 
3. Dit reglement is van toepassing op:  

a. het beslechten van geschillen en conflicten die tussen leden van de KNHS binnen KNHS-
verband zijn gerezen;  

b. het in beroep gaan tegen het besluit van het Federatiebestuur om een vereniging of natuurlijk 
persoon het lidmaatschap te weigeren;  

c. het in beroep gaan tegen een administratieve maatregel, genomen door het Federatiebestuur.  
 
4. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad.  
5. Dit reglement vindt toepassing zodra een lid met inachtneming van dit reglement een verzoek heeft 

ingediend om een geschil of een beroep als bedoeld in art. 1 lid 3 sub b door een bindend advies te 
doen beslechten.  

6. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘geschillen’ worden hieronder ook verstaan ‘conflicten’.  
7. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘vereniging’ worden hiermede ook bedoeld andere 

rechtspersonen die lid zijn van de KNHS. Alsdan wordt in dit reglement met ‘bestuursleden’ hun 
bestuurders of directieleden bedoeld.  

8. Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘de administratiekosten van de KNHS’ wordt hiermede 
bedoeld het door de KNHS in rekening te brengen bedrag, dat is opgenomen in de jaarlijks door de 
Ledenraad vast te stellen Tarievenlijst.  

9. Op een uit te brengen bindend advies zijn naast dit reglement mede van toepassing de wettelijke 
bepalingen welke betrekking hebben op de vaststellingsovereenkomst, zoals geregeld in de 
artikelen 900 t/m 906 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  
 

Artikel 2 – Commissie van Beroep  
1. De KNHS kent een Commissie van Beroep.  
2. De bij een geschil betrokken leden zijn, indien zij hebben voldaan aan het gestelde in artikel 6 lid 4, 5 

en 6, te allen tijde verplicht hun medewerking aan de oplossing van het geschil door bemiddeling te 
verlenen. Het weigeren of, naar het oordeel van de Commissie van Beroep verlenen van 
onvoldoende medewerking, alsmede het plegen van valsheid in woord en/of geschrift leidt 
automatisch tot een opgave bij de Aanklager.  

3. De Commissie van Beroep doet bij een geschil tussen één of meer leden van de KNHS een voor die 
leden bindende uitspraak. Een bindend advies is slechts mogelijk bij een geschil dat zich voor een 
bindend advies leent. Volgens de wet moet het verzochte bindend advies betrekking hebben op 
een beëindiging van het geschil omtrent:  
a. wat tussen de betrokken leden rechtens geldt of  
b. op het voorkomen van een onzekerheid omtrent wat rechtens tussen de betrokken leden geldt, 

welke onzekerheid thans is of in de toekomst wordt verwacht.  
 
4. De Commissie van Beroep is bevoegd alleen geschillen tussen leden onderling te behandelen, welke 

betrekking hebben op:  
a. geschillen tussen natuurlijke personen;  
b. geschillen tussen verenigingen;  
c. geschillen tussen een natuurlijk persoon en een vereniging.  

 
5. Er is sprake van een geschil indien een lid een geschil of een conflict als een geschil aanmerkt.  
6. De Commissie van Beroep is niet bevoegd kennis te nemen van:  

a. geschillen tussen een lid en de KNHS, met uitzondering van het gestelde in het Algemeen 
Wedstrijdreglement art. 66 lid 6;  
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b. een tegen de KNHS ingediende klacht over de werkwijze van de KNHS, met uitzondering van 
het gestelde onder art. 1, lid 3 sub b.  

 
7. Het in beroep gaan tegen het besluit van het Federatiebestuur om een vereniging of natuurlijk persoon 

het lidmaatschap te weigeren wordt rechtstreeks voorgelegd aan de Commissie van Beroep.  
8. Het secretariaat van de Commissie van Beroep wordt gevoerd door de KNHS-werkorganisatie. De 

algemeen directeur bepaalt op welke wijze het secretariaat wordt gevoerd en ondersteuning aan de 
Commissie van Beroep wordt gegeven. Daar waar in dit reglement werkzaamheden aan een 
secretaris worden opgedragen, kunnen deze werkzaamheden ook worden gedelegeerd aan het 
secretariaat. 

 
Artikel 3 – Samenstelling en werkwijze Commissie van Beroep  
1. De leden van de Commissie van Beroep worden door de Ledenraad benoemd.  
2. De voorzitter van de Commissie van Beroep wordt door de Ledenraad in functie benoemd.  
3. De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd voor de duur van drie jaren, na afloop 

waarvan zij tweemaal voor dezelfde periode kunnen worden herbenoemd.  
4. De leden van de Commissie van Beroep zijn lid van de KNHS en beschikken over ervaring op 

civielrechtelijk gebied en bij voorkeur over ervaring op hippisch gebied. De voorzitter dient over 
ruime ervaring op civielrechtelijk gebied te beschikken.  

5. De voorzitter van de Commissie van Beroep kan besluiten tot het instellen van algemene en op basis 
van specifieke kennis en ervaring samengestelde kamers van de Commissie van Beroep. Elke 
kamer wordt voorgezeten door de voorzitter van de Commissie van Beroep.  

6. Een bindend adviesprocedure wordt in de meeste gevallen behandeld door de voorzitter en twee leden 
van de Commissie van Beroep. In het geval van langdurige ziekte kan de voorzitter besluiten een 
lid van de Commissie van Beroep te vervangen.  

 
Artikel 4 – Kosten  
1. De kosten van een behandeling van een geschil door de Commissie van Beroep bestaan uit de 

administratiekosten van de KNHS. Deze kosten dienen voorafgaand aan de behandeling door de 
aanvrager ervan aan de KNHS te zijn voldaan.  

2. Indien meer aanvragers de behandeling aanvragen, worden de administratiekosten van de KNHS naar 
rato over de aanvragers verdeeld. Indien een bij het geschil betrokken partij uit vier of meer leden 
bestaat, wijzen zij een van deze leden aan als degene, die namens hen de te betalen 
administratiekosten voldoet.  

 
Artikel 5 – Administratieve procedure  
1. Een geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt door het indienen van een door de KNHS 

voorgeschreven formulier waarin het geschil en de daarbij betrokken partijen zo nauwkeurig 
mogelijk omschreven zijn. Het bepaalde in artikel 2 lid 4 is hierop van toepassing.  

2. Het formulier wordt ingediend bij het secretariaat van de Commissie van Beroep, die de ontvangst 
schriftelijk bevestigt aan de verzoeker en die tevens van het verzoek een kopie toezendt aan de 
andere in het verzoek genoemde partij(en).  

3. Het secretariaat verstrekt partijen nadere informatie over dit reglement en de wijze van behandeling. 
Het Federatiebestuur kan een protocol voor de wijze van behandeling vaststellen.  

4. Een geschil wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat het door alle aanvragers te betalen 
bedrag aan administratiekosten door de KNHS is ontvangen.  

5. Alle correspondentie, bewijsstukken en overige stukken worden tijdens de behandeling van een geschil 
toegezonden aan het secretariaat van de Commissie van Beroep, zulks met vermelding van het 
door het secretariaat opgegeven referentienummer. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de 
ontvangen stukken worden toegezonden aan de andere partijen.  

6. De Commissie van Beroep wordt bijgestaan door een secretaris vanuit de KNHS-werkorganisatie.  
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Artikel 6 – Bindend adviesprocedure  
1. Nadat aan het bepaalde in artikel 5 is voldaan, legt het secretariaat het ontstane dossier voor aan de 

Commissie van Beroep.  
2. Een bindend advies wordt uitgebracht in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, zoals geregeld in 

de artikelen 900 t/m 906 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  
3. De Commissie van Beroep beoordeelt op basis van het ingediende formulier of het voorgelegde 

geschil:  
a. een geschil betreft in KNHS-verband;  
b. een geschil is tussen de partijen zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 en/of artikel 2 lid 4;  
c. in juridische zin voldoet aan de in artikel 2 lid 5 vermelde voorwaarde voor een bindend advies.  

 
Indien naar het oordeel van de Commissie van Beroep een geschil niet aan één van deze drie 

voorwaarden voldoet, deelt de Commissie van Beroep dit schriftelijk aan de in het formulier 
vermelde partijen mee, waarmee de betrokkenheid van de Commissie van Beroep eindigt. De 
verzoekende partij is in dat geval verplicht de administratiekosten van de KNHS te voldoen.  

4. Indien het geschil voldoet aan de in artikel 2 lid 4 gestelde voorwaarden, zendt het secretariaat het 
formulier aan de daarin genoemde, andere bij het geschil betrokken partij(en) met het verzoek door 
middel van een bijgevoegde antwoordformulier schriftelijk mede te delen of hij bereid is het geschil 
door een bindend advies te doen beslechten. De andere partij wordt geacht dan nog niet 
inhoudelijk op het geschil te reageren.  

5. Indien de andere partij bereid is het geschil door bindend advies te doen beslechten, stelt de 
Commissie van Beroep een verklaring op waarin het geschil wordt omschreven en waarin partijen 
de Commissie van Beroep opdracht geven ter zake een bindend advies uit te brengen, zulks met 
inachtneming van dit reglement.  

6. De bindend adviesprocedure begint niet eerder dan nadat de in artikel 6 lid 5 bedoelde verklaring door 
alle bij het geschil betrokken partijen is ondertekend en door het secretariaat is ontvangen, terwijl 
tevens de door elke partij verschuldigde administratiekosten van de KNHS moet zijn voldaan. 
Wordt aan het in de vorige zin bepaalde niet voldaan, dan eindigt de betrokkenheid van de 
Commissie van Beroep. De verzoekende partij is in dat geval verplicht de administratiekosten van 
de KNHS te voldoen.  

7. Partijen kunnen vooraf met de Commissie van Beroep overeenkomen dat deze niet alleen in strikte zin 
een oordeel geeft over het geschil maar dat de Commissie van Beroep tevens bevoegd wordt 
verklaard de rechtsverhouding tussen partijen aan te vullen of te wijzigen. Die opdracht moet 
schriftelijk door alle bij het geschil betrokken partijen aan de Commissie van Beroep worden 
gegeven.  

8. Nadat de bindend adviesprocedure is begonnen wordt de verzoekende partij in staat gesteld een 
verzoekschrift met bijlagen in te dienen, waarin het geschil is omschreven en waarin duidelijk is 
aangegeven wat van de andere partij(en) wordt gevorderd. Het verzoekschrift vormt de basis van 
de behandeling van het verzochte bindend advies.  

9. De Commissie van Beroep bepaalt de werkwijze tijdens de bindend adviesprocedure, alsmede de aan 
partijen te gunnen termijn voor hun schriftelijk reactie of andere proceshandelingen.  

10. Na ontvangst van het verzoekschrift, wordt dit aan de andere partij toegezonden met het verzoek 
schriftelijk in een conclusie van antwoord te reageren, desgewenst onder overlegging van bijlagen. 
Indien de andere partij een tegenvordering wenst in te stellen, geschiedt dit tegelijk met de 
conclusie van antwoord in een afzonderlijke conclusie van eis in de tegenvordering.  

11. Na ontvangst van de conclusie van antwoord, en wanneer van toepassing de conclusie van eis in de 
tegenvordering, kan de Commissie van Beroep een mondelinge behandeling van het geschil 
gelasten teneinde een schikking te beproeven, of om partijen om nadere informatie te vragen en/of 
partijen instructies te geven over het verdere verloop van de procedure, waaronder zonodig 
bewijsopdrachten of opdrachten voor een deskundigenbericht.  

12. Nadat de mondelinge behandeling als bedoeld in artikel 7 lid 11 naar het oordeel van de Commissie 
van Beroep is afgerond, deelt de Commissie van Beroep partijen mede, dat zij schriftelijk uitspraak 
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zal doen, in welk geval partijen een indicatie wordt gegeven over de datum waarop zij de uitspraak 
kunnen verwachten.  

13. De Commissie van Beroep kan na ontvangst van de conclusie van antwoord ook geen mondelinge 
behandeling gelasten en de schriftelijke behandeling van de bindend adviesprocedure voortzetten.  

14. Nadat de schriftelijke behandeling als bedoeld in artikel 7 lid 13 naar het oordeel van de Commissie 
van Beroep is afgerond, deelt de Commissie van Beroep partijen mede of zij alsnog dan wel 
wederom een mondelinge behandeling gewenst acht of dat zij schriftelijk uitspraak zal doen, in 
welk geval partijen een indicatie wordt gegeven over de datum waarop zij de uitspraak kunnen 
verwachten.  

15. De uitspraak van de Commissie van Beroep bindt partijen. Van die uitspraak staat geen hoger beroep 
open.  

 
Artikel 7 - Uitsluiting aansprakelijkheid  
1. De KNHS en haar secretariaat en de Commissie van Beroep zijn niet aansprakelijk voor schade, van 

welke aard dan ook die voor partijen of derden voortvloeien uit een bindend advies krachtens dit 
reglement.  

 
Dit reglement is opgesteld in samenwerking met de heer mr. F.C. Kollen (Hamer en Smit Advocaten).  
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