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DEFINITIES 
Artikel 1 

DISCIPLINAIR REGLEMENT 
VERSIE 2021 

4.3 Wanneer  blijkt,  na  opzegging  van  het 
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
door het bestuur op grond van het ondanks 

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 
• Commissie van Beroep: commissie die de

klachten behandelt in hoger beroep verder te
noemen CvB

• Disciplinaire Commissie: commissie die de
klachten behandelt in eerste instantie verder
te noemen DC;

• Bestuur: het dagelijks bestuur van de
vereniging

• Klacht: een uiting van ongenoegen over niet
correct gedrag;

• Klager: iedere natuurlijke of rechtspersoon,
die een klacht indient;

• Mundikat of Vereniging: de vereniging
Mundikat, gevestigd te Arnhem en opgericht
21 september 1976 te Arnhem;

• Rechtsgeleerde: persoon die een opleiding in
de rechtsgeleerdheid op universitair niveau
heeft afgerond;

• Schriftelijk: een aangetekende brief, een
poststuk met ontvangstbevestiging, alsook
een bericht per email met bericht van
ontvangst.

• Verweerder: een lid van de Vereniging tegen
wie een klacht is ingediend.

• 
ALGEMEEN 

KLACHTENBEHANDELING 
Artikel 2 
2.1 De klachtbehandeling omvat het beslissen omtrent 

het opleggen van disciplinaire maatregelen aan de 
leden van de Vereniging, ingeval zij zich hebben 
gedragen in strijd met één of meer bepalingen van 
de op hen van toepassing zijnde statuten en 
reglementen. 

2.2 Klachten die een overtreding van geringe 
betekenis betreffen, waarvoor geen disciplinaire 
maatregel vereist lijkt dit ter beoordeling van de DC, 
kunnen door het Bestuur zelf worden afgehandeld. 

2.3 Het Bestuur kan in spoedeisende gevallen een 
voorziening treffen. Deze voorziening dient binnen 
een week ter toetsing aan de DC te worden 
voorgelegd. 

DE ORGANEN 
Artikel 3 
3.1  De klachtbehandeling wordt in eerste aanleg 

uitgeoefend door de DC met hoger beroep op de 
CvB, welke in hoogste ressort oordeelt. 

DOELGROEP/ WERKINGSSFEER 
Artikel 4 
4.1 De bepalingen van dit reglement zijn van 

toepassing op klachten die zijn ingediend tegen 
leden van de Vereniging. 

4.2 In geval van tijdige, op de voorgeschreven wijze 
plaats gehad hebbende schriftelijke opzegging van 
het lidmaatschap door een lid zal, wanneer de 
secretaris binnen 6 maanden na opzegging een 
klacht ontvangt zoals bedoeld in artikel 2, de 
afwikkeling van deze klachtbehandeling volledig 
geschieden volgens de in dit reglement gestelde 
regels en zal het betrokken lid ook na het eindigen 
van zijn lidmaatschap ten aanzien van de 
behandeling en de uitspraak tot hetzelfde verplicht 
en gerechtigd zijn als ware hij nog lid. 

herhaalde aanmaning niet voldoen aan de 
financiële verplichting jegens de Vereniging, dat 
het opgezegde lid voor 1 januari van het 
verenigingsjaar, volgende op het jaar waarin de 
opzegging plaatsvond, betrokken is of wordt bij 
een klachtbehandeling, zoals bedoeld in artikel 2 
van dit reglement, zal de afhandeling van de 
klachtbehandeling volledig geschieden volgens 
de in het reglement gestelde regels en zal het 
betrokken lid ook na het eindigen van zijn 
lidmaatschap ten aanzien van de behandeling en 
de uitspraak tot hetzelfde verplicht en gerechtigd 
zijn als ware hij nog lid. 

INDIENING 
Artikel 5 
5.1 Alle klachten dienen terstond doch uiterlijk 4 

weken na kennisname door klager, bij de 
secretaris van de vereniging te worden ingediend 
ter attentie van de DC. 

5.2 Niet ontvankelijk zijn klachten van persoonlijke 
aard en alle andere ten aanzien waarvan de 
vereniging geen bevoegdheid heeft, alsmede die 
klachten welke niet op de voorgeschreven wijze 
zijn ingediend. 

5.3 Alle klachten dienen met redenen te worden 
omkleed. Het daarin gestelde moet kunnen 
worden bewezen, door hetzij 
getuigenverklaringen of stukken. 

5.4 Een klacht kan worden ingebracht door iedere 
rechtstreeks belanghebbende, of door het bestuur 
van de Vereniging. 

5.5 Indien de klacht onvoldoende is gemotiveerd, 
wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn 
klacht van een nadere motivering te voorzien. 

GEEN VERPLICHTING TOT 
KLACHTBEHANDELING 

Artikel 6 
6.1 De DC respectievelijk CvB zijn niet verplicht de 

klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op 
een gedraging: 

6.2 a. waarover door de klager reeds eerder een
klacht is ingediend die met inachtneming van dit
reglement is afgedaan;

6.3 b. zolang ter zake daarvan een
opsporingsonderzoek op bevel van de officier van
justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien
de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of
vervolging van een strafbaar feit en ter zake van
dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de
officier van justitie of een vervolging gaande is.

6.4 De DC/CvB zijn niet verplicht de klacht te
behandelen indien het belang van de klager dan
wel het gewicht van de gedraging kennelijk
onvoldoende is.

6.5 Van het niet in behandeling nemen van de klacht
stelt de DC resp. CvB de klager zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in
kennis.

AFDOENING IN DER MINNE 
Artikel 7 
7.1 In iedere fase van de klachtbehandeling kan de 

DC/CvB nagaan of de klager door middel van een 
informele afhandeling van zijn klacht tevreden 



gesteld kan worden. Zodra naar tevredenheid van 
de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, 
vervalt de verplichting tot het verder toepassen 
van deze regeling. De klager ontvangt in dat geval 
een schriftelijke kennisgeving van de afsluiting 
van de procedure. Aan de verweerder wordt een 
kopie van deze kennisgeving verstrekt. 

BIJSTAND 
Artikel 8 Bijstand 
8.1 De klager en verweerder kunnen zich door een 

gemachtigde laten bijstaan of laten 
vertegenwoordigen. 

8.2 De DC/CvB kan van een gemachtigde een 
schriftelijke machtiging verlangen. 

8.3 De DC/CvB kan bijstand of vertegenwoordiging 
door een persoon tegen wie ernstige bezwaren 
bestaan, weigeren. 

8.4 Het tweede en derde lid van dit artikel is niet van 
toepassing ten aanzien van advocaten. 

 
ORGANEN 

DISCIPLINAIRE COMMISSIE 
Artikel 9 
9.1 De DC zal bestaan uit drie door het bestuur te 

benoemen leden van de vereniging, waarbij de 
voorzitter van de DC rechtsgeleerde moet zijn. Aan 
de commissie kan een secretaris, die geen lid van 
de commissie zal zijn, worden toegevoegd. 

9.2 De functie van lid van de DC of secretaris daarvan 
is niet verenigbaar met een functie in het bestuur 
van de vereniging, het bestuur van een 
rasclub/werkgroep of een lidmaatschap van een 
commissie van advies of bijstand alsmede de CvB. 

9.3 De leden worden voor een termijn van vier jaren 
door het bestuur van de Vereniging benoemd. De 
aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, doch 
niet meer dan tweemaal, voor telkenmale een 
periode van vier jaar. 

9.4 De DC heeft de bevoegdheid tot inzage in alle 
stukken die naar haar mening op de zaak 
betrekking hebben of kunnen hebben. Alle leden 
en organen van de vereniging zijn verplicht haar in 
deze volledige medewerking te verlenen. 

9.5 De leden van de DC en de secretaris zijn tot strikte 
geheimhouding gehouden. 

9.6 De leden van de DC treden op als wijze mensen 
op persoonlijke titel. 

Artikel 10 
10.1  De DC beslist met gewone meerderheid van 

stemmen. In geval dat de stemmen staken, is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend. De mening 
van een minderheid behoort tot het 
raadkamergeheim. 

Artikel 11 
11.1 Voorzitter, secretaris en leden van de DC dienen 

zich te verschonen, indien en zodra zij partij zijn bij 
een klacht of er te hunner aanzien anderszins feiten 
of omstandigheden bestaan, welke de schijn van 
partijdigheid of belangenverstrengeling (kunnen) 
oproepen. 

11.2 Op verzoek van een partij in geding kunnen 
voorzitter, secretaris en leden van de DC worden 
gewraakt, indien er te hunner aanzien feiten of 
omstandigheden bestaan, welke de schijn van 
partijdigheid of belangenverstrengeling oproepen. 

11.3 Over de wraking wordt door de overige leden van 
de DC zo spoedig mogelijk beslist. In geval van het 
staken van stemmen wordt het verzoek tot wraking 
toegestaan. 

11.4 In geval van ontstentenis, verschoning of wraking 
van een lid van de DC benoemt het bestuur een 

plaatsvervanger. 

Artikel 12 
12.1  De voorzitter, secretaris en leden van de DC 

alsmede hun plaatsvervangers en de door de DC 
gehoorde getuigen en deskundigen zijn tot 
geheimhouding verplicht van al hetgeen hen in 
deze kwaliteit ter kennis komt. 

12.2 De DC doet jaarlijks verslag van haar 
werkzaamheden aan de Algemene Vergadering van 
de Vereniging. 

 
BEROEP BIJ DE ALV 

Artikel 13 
13.1 Voor zowel klager als verweerder staat beroep open bij de 

Algemene Ledenvergadering. 
13.2 Het beroep als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient schriftelijk 

binnen 4 weken na ontvangst van de beslissing van het bestuur 
te worden gezonden naar de secretaris van de vereniging 

13.3 Het beroep zal worden behandeld op de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering. 

13.4 Tegen de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering staat 
geen verder beroep open 

 
COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 14 
14.1 De CvB zal bestaan uit drie door het bestuur te 

benoemen leden, waarvan de voorzitter een 
rechtsgeleerde is. Aan de commissie kan een 
secretaris, die geen lid van de commissie zal zijn, 
worden toegevoegd. 

14.2 De leden als bedoeld in het eerste lid hoeven geen 
lid van de Vereniging te zijn. 

14.3 De artikelen 9 leden 2 tot en met 6 en 10 tot en met 
13 van dit reglement zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

DISCIPLINAIRE STRAFFEN 
Artikel 15 
15.1 De DC/CvB kan besluiten tot: 

a. een berisping in combinatie met een 
voorwaardelijke schorsing van maximaal 3 
maanden met een proeftijd van maximaal 3 
jaar; 

b. een onvoorwaardelijke schorsing van 
minimaal 1 maand en maximaal 12 
maanden, waarvan eventueel een deel 
voorwaardelijk met een proeftijd van 
maximaal 3 jaar; 

c. een boete tot een maximum van € 1.000,=; 
d. een onvoorwaardelijke schorsing van 

minimaal 3 en maximaal 12 maanden 
eventueel te combineren met een 
voorwaardelijke ontzetting uit het 
lidmaatschap met een proeftijd van 3 jaar; 

e. een onvoorwaardelijke ontzetting uit het 
lidmaatschap. 

15.2 Naast het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
kan de DC/CvB besluiten tot het opleggen van een 
veroordeling in de kosten van de DC/CvB. 

15.3 In het door de DC/CvB te nemen besluit zal altijd 
rekening gehouden worden met de in vroegere, 
identieke of nagenoeg identieke zaken, 
gehanteerde criteria en besluitvorming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEHANDELING IN 
EERSTE 

INSTANTIE 
Artikel 16 
16.1 Wanneer een klacht in behandeling wordt 

genomen, zendt de DC een afschrift van de 
klacht aan de beklaagde. De beklaagde wordt 
meegedeeld dat deze binnen twee weken na 
verzending een verweerschrift kan indienen. 

16.2 Van het verweerschrift zendt de DC een 
afschrift aan klager. 

16.3 Indien daartoe naar het oordeel van de DC 
aanleiding bestaat, geeft zij binnen door haar te 
bepalen termijnen gelegenheid tot schriftelijke 
re- en dupliek. 

16.4 De in dit artikel bepaalde termijnen kunnen op 
verzoek van de desbetreffende partij éénmalig 
worden verlengd met een door de Commissie 
te bepalen termijn.Reageert de desbetreffende 
partij niet binnen de gestelde termijn, dan wordt 
deze geacht geen gebruik te willen maken van 
de mogelijkheid het gevraagde schriftuur in te 
dienen. Een na de tweede termijn ingediend 
schriftuur wordt geacht niet te zijn ingediend. 

HOREN 
Artikel 17 
17.1 Afgezien van hetgeen door partijen is of wordt 

gesteld kan de DC ook zelf aan partijen 
schriftelijke vragen stellen of deskundigen horen. 

17.2 De DC wint het advies in van die commissies van 
de Vereniging die gelet op de aard en inhoud van 
de klacht relevante informatie kunnen 
verstrekken. 

17.3 De DC kan zich in voorkomende gevallen laten 
bijstaan door deskundigen. 

17.4 De DC resp. CvB stelt de klager en de verweerder 
in de gelegenheid te worden gehoord. 

17.5 Van het horen kan worden afgezien indien de 
klacht niet in behandeling wordt genomen, de 
klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de 
klager en verweerder beiden hebben verklaard 
geen gebruik te willen maken van het recht te 
worden gehoord. 

17.6 Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
17.7 De DC kan zo zij dit zelf wenselijk acht een 

mondelinge hoorzitting gelasten. 
17.8 Deze hoorzitting zal plaatsvinden op een door de 

commissie vast te stellen plaats, datum en uur. 
Tenminste 2 weken vooraf zullen betrokkenen van 
de mondelinge behandeling op de hoogte worden 
gesteld door de secretaris van de DC. 

17.9 De hoorzittingen zijn niet openbaar, tenzij de DC 
anders beslist. 

Artikel 18 
18.1  Een beslissing van de DC wordt schriftelijk aan 

klager en verweerder medegedeeld, met afschrift 
naar het bestuur. 

 
GETUIGEN 

Artikel 19 
19.1 De commissie kan getuigen en/of getuigen 

deskundigen oproepen. Klager en verweerder 
hebben het recht de commissie te verzoeken door 
hen met naam en adres genoemde getuigen en/of 
getuigendeskundigen op te roepen tot uiterlijk drie 
(3) weken voor de hoorzitting. 

19.2 De Commissie beslist in alle redelijkheid welke 
getuigen en/of getuigendeskundigen zullen 
worden opgeroepen. 

19.3 De commissie zal aan partijen uiterlijk 2 weken voor 
de te houden hoorzitting opgave doen van de 
vanwege haarzelf en vanwege respectievelijk 
klager en verweerder op te roepen getuigen. 

19.4 De getuigen zullen door de commissie uiterlijk 2 
weken voor de te houden hoorzitting schriftelijk 
opgeroepen worden. 

19.5 Als getuigen en/of getuigendeskundigen 

verschijnen op verzoek van klager of verweerder dan 
zijn de kosten van verschijnen van deze personen 
voor de partij die de commissie verzocht deze uit te 
nodigen. 

Artikel 20 
20.1 Indien de DC van oordeel is dat de klacht geen 

mondelinge behandeling behoeft, bericht zij dit aan 
klager en verweerder, onder mededeling dat zij wel tot 
een mondelinge behandeling zal overgaan indien 
klagerof verweerder, dan wel beiden, binnen zeven 
dagen daartoe de wens te kennen geven. 

20.2 Indien de DC van oordeel is, dat de klacht 
mondelinge behandeling behoeft, of, indien klager of 
verweerder, dan wel beiden, de wens daartoe te 
kennen hebben gegeven, roept zij klager en 
verweerder op om ter zitting van de DC te 
verschijnen. 

20.3 Klager en verweerder behoren, behoudens 
bijzondere omstandigheden, voor de mondelinge 
behandeling te verschijnen. Ingeval van zodanige 
bijzondere omstandigheden dat hun aanwezigheid 
niet kan worden gevergd, zijn klager en verweerder 
bevoegd zich ter zitting te laten vertegenwoordigen. 

Artikel 21 
21.1 Tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is, hoort de 

DC ter zitting klager en beklaagde in elkaars 
tegenwoordigheid, zo ze zijn verschenen. Tenzij lid 2 
van dit artikel van toepassing is, worden getuigen en 
deskundigen door de DC eveneens, zo ze zijn 
verschenen, in tegenwoordigheid van klager en 
beklaagde gehoord. Klager en beklaagde krijgen de 
gelegenheid aan getuigen en deskundigen vragen te 
stellen. 

21.2 Confrontatie van klager en beklaagde blijft 
achterwege, indien daartoe, al dan niet op verzoek 
van partijen of van één van hen, naar het oordeel van 
de DC redenen bestaan. 

21.3 Aan verweerder wordt het laatste woord gelaten. 
21.4 De DC maakt van de mondelinge behandeling een 

verslag op, dat door de voorzitter wordt vastgesteld en 
ondertekend. 

21.5 De DC kan bepalen, dat één of meer van de door 
haar opgelegde maatregelen pas zullen ingaan, 
indien de betrokkene één of meer door de DC vast te 
stellen bijzondere voorwaarden niet binnen een 
daarvoor te stellen termijn volledig is nagekomen. 

Artikel 22 
22.1  De DC kan bepalen dat haar uitspraak op een door 

haar te bepalen wijze openbaar zal worden 
gemaakt, al dan niet met opneming van de 
personalia van beklaagde c.q. met opneming van de 
motivering. Deze bijzondere bepaling wordt in de 
uitspraak vermeld. 

Artikel 23 
23.1  De DC doet schriftelijk uitspraak uiterlijk zes (6) 

weken na de hoorzitting. Indien er geen hoorzitting 
heeft plaatsgevonden of de klacht kennelijk 
ongegrond is verklaard uiterlijk zes weken na het 
nemen van de beslissing. (zie artikel 5 lid 2, artikel 8) 
De uitspraak wordt met redenen omkleed en door de 
voorzitter ondertekend. De uitspraak wordt 
gedagtekend. Klager en verweerder worden 
gewezen op hun recht van beroep zoals geregeld in 
artikel 33. 

Artikel 24 
24.1  De uitspraak wordt  door de DC, met  vermelding 

van het bepaalde in artikel 33 van dit reglement aan 
klager en verweerder toegezonden, met afschrift 
aan het bestuur. 

Artikel 25 
25.1  De uitspraak gaat in kracht van gewijsde door het 

verstrijken van de beroepstermijn zonder dat beroep 
is ingesteld. 

Artikel 26 
26.1 Indien een uitspraak in kracht van gewijsde is 

gegaan stelt de DC het bestuur daarvan in kennis. 
26.2 Indien krachtens artikel 21 van dit reglement is 



bepaald dat de uitspraak op enigerlei wijze 
openbaar zal worden gemaakt, draagt het bestuur 
van de Vereniging hiervoor zorg. 

Artikel 27 
27.1  Na afdoening van een zaak worden de daarop 

betrekking hebbende stukken gedeponeerd in het 
vertrouwelijk archief van de Vereniging onder 
beheer van desecretaris van het bestuur die wordt 
aangemerkt als registerhouder in het kader van 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 
BEHANDELING IN HOGER BEROEP 
Artikel 28 
28.1 Bij de Commissie van Beroep kan beroep worden 

ingesteld tegen een uitspraak van de DC door 
klager en verweerder. Het beroep dient te worden 
ingesteld binnen drie weken na de dag van 
verzending van de uitspraak. 

28.2 Het beroep wordt ingesteld door het indienen van 
een gemotiveerd beroepsschrift bij de secretaris 
van de vereniging ter attentie van de Commissie 
van Beroep. 

Artikel 29 
29.1  De Commissie van Beroep zendt een afschrift 

van het beroepsschrift aan de wederpartij onder 
mededeling dat deze binnen een bepaalde 
termijn, welke tenminste zeven dagen en ten 
hoogste drie weken beloopt, schriftelijk kan 
reageren. Van het antwoord zendt de CvB een 
afschrift aan de indiener van het beroepschrift. 

Artikel 30 
30.1  De Commissie van Beroep geeft van het 

instellen van beroep kennis aan de DC met 
uitnodiging tot toezending van alle op de zaak 
betrekking hebbende stukken. 

Artikel 31 
31.1 De CvB kan besluiten zonder mondelinge 

behandeling op de stukken uitspraak te doen. 
Indien de CvB tot mondelinge behandeling besluit, 
roept zij partijen op ter zitting van de CvB te 
verschijnen. 

31.2 De artikelen 16 leden 3 en 4, 20, 19 leden 2 en 3 
en 21 van dit reglement zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

31.3  
IN HOOGSTE INSTANTIE 

Artikel 32 
32.1 De CvB kan de uitspraak van de DC in hoogste 

instantie: 
a. Bevestigen 
b. Geheel of gedeeltelijk vernietigen 

32.2 Indien de CvB de uitspraak van de DC geheel of 
gedeeltelijk vernietigt, stelt zij daarvoor een nieuwe 
uitspraak in de plaats. 

32.3 Naast het bepaalde in het eerste en tweede lid van 
dit artikel kan besloten worden tot het opleggen 
van een veroordeling in de kosten van de DC en/of 
de CvB. 

Artikel 33 
33.1  De CvB doet schriftelijk uitspraak  uiterlijk  zes  

weken na mondelinge behandeling. Indien er 
geen mondelinge behandeling heeft 
plaatsgevonden uiterlijk 6 weken na ontvangst 
van: "Disciplinair Reglement Mundikat” 

reactie op het beroepschrift (zie artikel 29). Deze 
uitspraak wordt met redenen omkleed en door de 
voorzitter ondertekend. De uitspraak wordt 
gedagtekend. 

Artikel 34 
34.1  De CvB zendt van de uitspraak in hoger beroep 

gedaan een afschrift aan partijen, aan het bestuur 
van de Vereniging en aan de DC. 

Artikel 35 
35.1  De artikelen 22, 26 lid 2 en 27 zijn van 

overeenkomstige toepassing. 
 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 36 
36.1  Wijzigingen in dit Reglement worden vastgesteld 

door de Algemene Ledenvergadering op 
voordracht van het Bestuur, gehoord hebbende de 
aanbevelingen van de DC en CvB. 

 
 

Artikel 37 
37.1  Bij twijfel over de uitleg van een bepaling van dit 

reglement, beslist het Algemeen Bestuur van de 
Vereniging, de DC/CvB gehoord hebbende. 

JURISPRUDENTIE 
Artikel 38 
38.1 Door de Vereniging zal een register worden 

bijgehouden waarin de aan de DC/CvB 
voorgelegde klachten in beknopte vorm zullen 
worden weergegeven alsmede het door de 
DC/CvB ter zake genomen besluit. 

38.2 Alle daarin voorkomende namen, met uitzondering 
van die van leden van het bestuur, commissie, of 
rasclubs zullen in dit register door willekeurig 
gekozen letters worden aangegeven. 

38.3 Dit register is na vijf jaar voor de leden van 
Mundikat. 

 
KOSTEN 

Artikel 39 
39.1 De maximale hoogte van de in artikelen 19 lid 5 en 

32 lid 3 bedoelde kosten zal door de Algemene 
Ledenvergadering worden bepaald. 

 
INWERKTREDING EN CITEERTITEL 

Artikel 40 
40.1 Dit reglement treedt in werking op de  dag,  

volgende op de datum van vaststelling in de 
Algemene Ledenvergadering en kan worden 
aangehaald 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.mundikat.nl 

http://www.mundikat.nl/

