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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

VZW SAIGEN 
Reglement van de Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en mandatarissen vzw Saigen, 
houdende enkele bepalingen voor de statutaire en conventionele organen.  

 

 

 

 

 

 
De Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en mandatarissen vzw Saigen hierna RVM, 
erkent en onderschrijft de rechten van de mens, zoals die werden goedgekeurd op de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 10 december 1948, en de Rechten van het 
kind in het bijzonder, zoals die werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 20 november 1989. Zij ondertekent ook volledig de Panatholon 
Verklaring over de ethiek in de jeugdsport. Om dat doel te bereiken, mag de RVM 
studiecentra, andere inrichtingen van gelijke aard oprichten, beheren en steunen; en mag ze 
tijdschriften, boeken, brochures en vlugschriften uitgeven en verspreiden. Zij mag in het 
algemeen elk initiatief nemen, bevorderen en steunen in verband met de sportopvoeding van 
de jeugd als ook de volwassenen. Zij mag belang hebben in alle zaken die een gelijkaardig doel 
nastreven. Zij mag hulp verlenen aan alle organisaties met eenzelfde opvoedkundig karakter. 
Zij bindt zich ertoe de Belgische wetten in de materiële betekenis van het woord te 
respecteren en in het bijzonder verzet zij zich tegen elke vorm van racisme en discriminatie. 
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Deel I - Doelstellingen, legitimiteit en algemene bepalingen inzake 

de organen en haar benamingen 

Artikel. 1 De Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen van de vzw Saigen - 
hierna RVM - werd opgericht om het belang van de vzw Saigen te dienen. Het is binnen de 
statutaire bevoegdheid van de vzw Saigen dat de RVM zal optreden in diens naam. De RVM 
ontvangt deze bevoegdheden, zoals bepaald in dit Huishoudelijk Reglement van het Dagelijks 
Bestuur vzw Saigen. De bevoegdheden van de RVM komt slechts ten einde bij definitieve 
ontbinding van laatstgenoemde of van de vzw Saigen. 

Art. 2 Het regelen van de bevoegdheden en de legitimiteit waarmee de RVM optreedt is 
onderworpen aan de bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement, dat evenwel de statuten 
van de vzw Saigen dient te gehoorzamen. De oprichting en ontbinding van de RVM is derhalve, 
behoudens het geval bepaald in art. 1, enkel onderhevig aan dit Huishoudelijk Reglement. 

Art. 3 Elke bepaling strijdig met de statuten of de Belgische wetgeving is van rechtswege nietig 
ex tunc. 

Art. 4 Indien een bepaling in de statuten strijdig is met de Belgische wetgeving dient het 
statuut ter zijde gelegd te worden en blijft een eventuele bepaling, opgenomen in dit 
Huishoudelijke Reglement, rechtsgeldig bestaan. Bij aanpassing van de statuten waarbij de 
strijdigheid niet langer voorkomt is art. 3 van toepassing. 

Art. 5 De Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen van de vzw Saigen 
wordt afgekort als RVM. Indien zij optreedt in naam van de vzw Saigen dient zij echter de 
naam "vzw Saigen" te gebruiken, in de volgorde en schrijfwijze in dit artikel bepaald. 

Art. 6 Het Bestuur van de Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen van de 
vzw Saigen wordt afgekort als Bestuur RVM. Indien zij optreedt in naam van de vzw Saigen 
dient zij echter de naam "vzw Saigen" te gebruiken, in de volgorde en schrijfwijze in dit artikel 
bepaald. 

Art. 7 Het Dagelijks Bestuur van de vzw Saigen wordt in dit Huishoudelijk Reglement afgekort 
door DB en enkel die afkorting wordt door de RVM als dusdanig erkend. Het optreden in naam 
van de vzw Saigen door het DB is bepaald door de statuten en/of de Belgische wetgeving. 

Art. 8 Allerhande conventionele organen van de RVM en organen opgericht uit zijnen hoofde 
of uit hoofde van de vzw Saigen zullen de afkorting krijgen die zij zelf gekozen hebben binnen 
hun bevoegdheid. 

Art. 9 De Openledenvergadering van de Toegetreden Leden, Vrijwilligers en Mandatarissen 
wordt hierna afgekort als OTL. De Elektronische Openledenvergadering van de Toegetreden 
Leden als EOTL. 

Art. 10 De AV is de Algemene Vergadering van de vzw Saigen zoals bepaald in de statuten. 
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Art.11 Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle leden van de vzw Saigen, inclusief 
de statutaire organen aan wie het tegenstelbaar is en kracht van wet heeft als zij het 
ondertekenen. 

Art. 12 Geen enkel lid van de vzw Saigen of een van haar organen, zij het statutair of 
conventioneel, of leden van die organen en/of hun erfgenamen en/of rechthebbenden 
kunnen een aanspraak maken op het patrimonium van de vereniging of gelden die zij zelf 
investeerden in de vereniging. Bij ontbinding van een of meerdere organen dienen de gelden 
terug te vloeien naar de AV vzw Saigen die beslist over de verdeling ervan. Het bestuur van 
het te ontbinden orgaan mag evenwel haar advies uitbrengen. Het wegschenken van gelden 
zonder toestemming van de AV vzw Saigen kan leiden tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
en het vergoeden van de verloren gelden en eventuele schade die de vereniging daardoor 
opliep. 

Art. 13 Geen daartoe bevoegd lid van de vzw Saigen kan aansprakelijk gesteld worden voor de 
verbintenissen die hij aanging uit naam van de vereniging, tenzij bleek dat eenzelfde lid de 
verbintenis te kwader trouw is aangegaan of met het doel de vereniging te schaden. In dat 
geval is een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vordering niet uitgesloten. 

Art. 14 Dit reglement is van toepassing vanaf 1 februari 2011, het is echter slecht 
tegenstelbaar aan derden indien het op degelijke wijze bekendgemaakt werd aan hen. 

Deel II - Samenstelling en verkiezingsprocedure Raad van 

Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen vzw Saigen e.a. 

A. Samenstelling en Verkiezingsprocedure RVM, Kernbestuur RVM en de 

Conventionele organen 

Art. 15 De RVM wordt bij oprichting aangesteld door het DB. 

Art. 16 Vanaf eind 2010 wordt de RVM jaarlijks verkozen op de wijze hierna bepaald. De 
verkiezingen zijn die om de leden van de conventionele organen te bepalen en de leden van 
het Kernbestuur RVM. 

Art. 17 De wijze van verkiezingen en alle essentiële modaliteiten worden bekendgemaakt door 
of in opdracht van de uittredende voorzitter van de RVM per brief, fax of email en zulks ten 
laatste 8 dagen voor de OTL. Er is een vermoeden de iure van ontvangst en kennisname van 
email bij bewijs van verzending. 

Art. 18 De uitnodiging tot deelname en/of kandidatuurstelling van die verkiezingen dient 
volgende informatie te bevatten, op straffe van nietigheid der verkiezingen: 

- Datum en uur van bijeenkomst; 

- Datum en uur van opstelling; 

- Locatie van de bijeenkomst; 
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- Naam van het/de uitgenodigde lid/leden; 

- Agenda; 

- Handtekening voorzitter RVM; 

- Handtekening bij wijze van bekrachtiging voorzitter DB. 

Bovenvermelde voorwaarden zijn slechts verplicht indien het gaat om een verkiezing die 
fysisch plaatsvindt. Een vergetelheid in deze uitnodiging kan rechtgezet worden door op 
eenzelfde wijze de overige voorwaarden bekend te maken ten minste 5 dagen voor het einde 
van de verkiezingen. 

Art. 19 Indien de verkiezing elektronisch plaatsvindt, d.i. een EV (Elektronische verkiezing) - 
d.w.z. verkiezingen per email - dan dient de voorzitter van de RVM deze EV bijeen te roepen 
op de wijze bepaald in art. 13, en moet die bijeenroeping aan volgende voorwaarde voldoen, 
op straffe van nietigheid der verkiezingen: 

- Datum en uur van de opening der stemming; 

- Datum en uur van de sluiting der stemming; 

- Emailadres waar de stem heen moet gezonden worden; 

- Alternatieve stemmethode indien de EV niet per mail maar op een andere 
regelmatigeelektronische wijze geschiedt [gewijzigd bij besluit van 18 december 2010]; 

- Datum waarop de uitslag van de stemming bekendgemaakt wordt; 

- Procedure waarop een Bijzondere Verkiezing kan geschieden indien de uitslag betwist wordt. 

Art. 20 Een Bijzondere Verkiezing wordt voorgezeten door de voorzitter van de RVM en de 
voorzitter van het DB tot op het moment der telling.  

Art. 21 De stemming van een verkiezing verloopt anoniem. 

Art. 22 Zij die de uitslag van de stemming van de EV tellen zijn gehouden tot geheimhouding 
voor wat de uitgebrachte stemmen betreft. Zij verbinden zich ertoe geen mandaat op te 
nemen indien de uitslag van de stemming hun persoonlijke houding ten aanzien van een lid 
met stemrecht zou veranderen omwille van deze laatste zijn uitgebrachte stem. 

Art. 23 Een lid mag aan een ander lid één volmacht geven ter stemming. 

Art. 24 Een lid mag niet meer dan één volmacht hebben en die volmacht mag niet blanco zijn. 

Art. 25 De uitslag van de stemming van de verkiezing wordt geteld door het DB voor het 
beëindigen van de vergadering, en in het bijzijn van de Algemene Secretaris die de controle 
erop uitoefent. 
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Art. 26 De uitslag wordt daarop meteen ter kennis gebracht van de stemgerechtigde leden. 
De uitslag wordt opgenomen in het verslag van de verkiezing. 

Art. 27 Ingeval men niet akkoord is met de uitslag dient de procedure van een Bijzondere 
Verkiezing gevolgd te worden om een tweede verkiezingsronde te houden. 

Art. 28 De uitslag van een EV wordt onafhankelijk door het DB en de Algemene Secretaris 
geteld tenzij zulks door gebruikte software niet nodig is. 

Art. 29 Het volgende is van toepassing bij verkiezingen per mail: Bij gelijke uitslag is de telling 
geldig. Bij ongelijke uitslag dient een hertelling plaats te vinden. Indien een tweede hertelling 
weer een ongelijke uitslag geeft, dan dient de voorzitter van de RVM een telling uit te voeren. 
Indien er dan weer een ongelijke uitslag komt, dan dient het DB een RVM samen te stellen 
zoals dat bij de oprichting gebeurde, tenzij de procedure van een Bijzondere Verkiezingen 
gestart wordt binnen de 30 dagen na bekendmaking van het feit dat het DB omwille van 
bovenstaande redenen een RVM samen zal stellen. 

Art. 30 Bij staking der stemmen mag het DB een stem uitbrengen. Deze stem is 
doorslaggevend. Er is geen beroep middels een bijzondere procedure mogelijk. 

Art. 31 Men kan zich individueel en onbeperkt in de tijd verkiesbaar stellen, en dat voor (een) 
specifiek(e) manda(a)t(en) van de RVM. Indien niemand zich kandidaat stelt en het lid van de 
RVM of conventioneel orgaan neemt geen ontslag wordt het mandaat stilzwijgend voortgezet. 
Een lid dat op het einde van een mandaat niet expliciet zegt niet te willen deelnemen aan de 
verkiezingen wordt geacht kandidaat te zijn voor een volgende legislatuur. Het gebruik van 
het woord "uittredend" alleen in correspondentie wijst niet op een expliciete verkondiging 
geen kandidaat meer te zijn. Het slaat op een louter juridisch-technisch gebruik. 

Art. 32 Een maximum van 3 mandaten mogen opgenomen worden door één persoon, 
waarvan maximum 2 kernbestuurmandaten mogen zijn. 

Art. 33 Kernbestuur zijn de functies gelijklopend met de functies van het Kernbestuur RVM. 

Art. 34 Om zich verkiesbaar te stellen voor het Kernbestuur RVM dient men dat ten laatste 10 
minuten voor de eigenlijke verkiezingen of het einde van de EV bekend te maken aan álle 
stemgerechtigde leden. Een bekendmaking bevat, op straffe van nietigheid: 

- Naam en voornaam van de kandidaat; 

- Leeftijd; 

- Functie waarvoor hij postuleert; 

- Reden van kandidatuur en korte motivatie van ten minste 10 regels. 

Art. 35 Een kandidatuurstelling kan mondeling geschieden. 

Art. 36 De voorwaarde tot kandidatuurstelling voor een conventioneel orgaan is, op straffe 
van nietigheid,: 
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- Voldoen aan art. 34; 

- Toegetreden lid zijn of bereid zijn het te worden; 

- De minimumleeftijd van 15 jaar hebben. 

Uitzonderingen op de leeftijd worden toegestaan door het DB. 

Art. 36bis De voorwaarde tot kandidatuurstelling voor het Kernbestuur RVM is, op straffe van 
nietigheid,: 

- Voldoen aan art. 34; 

- Voldoen aan art. 36; 

- Verkozen zijn om een mandaat op te mogen nemen in een conventioneel orgaan; 

- De minimumleeftijd van 16 jaar hebben. 

Uitzonderingen op de leeftijd worden door de RVM toegestaan. 

Art. 37 Men is toegetreden lid wanneer men lidgeld aan de vzw betaald heeft. Elke natuurlijke 
of rechtspersoon is hiertoe gemachtigd. 

Art. 38 Men is ook toegetreden lid indien men in de RVM zetelt of indien men actief is binnen 
de vereniging en duidelijk te kennen geeft dat men zich kandidaat stelt voor een functie in de 
RVM, zij het een conventionele afvaardiging of als lid van het Kernbestuur RVM. 

Art. 39 Met de toegetreden leden worden gelijkgesteld, met uitzondering van stemrecht op 
de verkiezingen en de AV, zij die door de RVM of het DB aanvaard worden als een aan een 
toegetreden lid gelijkgesteld lid. 

Art. 40 Hebben stemrecht voor de conventionele organen: Elk natuurlijk persoon en 
rechtspersoon verbonden aan de vzw of de Tai-en Ju-jutsuschool Saigen. 

Art. 41 Hebben stemrecht voor de RVM: Elk natuurlijk of rechtspersoon die in een 
conventioneel orgaan verkozen is. 

Art. 42 Leden van de AV hebben slechts een adviesgevende stem op de EV of verkiezingen, 
behoudens het lid bepaald in art. 30 . 

Art. 43 Elke stemgerechtigde beschikt over één stem. 

Art. 44 Om geldig te beslissen dient een redelijk aantal stemgerechtigden gestemd te hebben. 

Art. 45 De invulling van "redelijk" in de context van art. 44 wordt soeverein door het Dagelijks 
Bestuur bepaald met een beroep mogelijk bij de Tuchtraad. 

Art. 46 Volgende kernfuncties zetelen in de RVM en zijn derhalve verkiesbaar onder de leden 
van de conventionele organen: 
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- Voorzitter; 

- Algemeen Penningmeester; 

- Algemene Secretaris 

Voorts kunnen de kernfuncties uitgebreid worden met: 

- Materiaalmeester; 

- Algemeen Coördinator; 

- Scriptor. 

Deze drie laatste functies zijn echter functies die belast worden met taken door het Dagelijks 
Bestuur. Zij dienen derhalve niet voor alles tot het Kernbestuur RVM gerekend te worden. 

Art. 47 Volgende functies worden verkozen uit hoofde van andere organen en zetelen in de 
RVM als mandataris voor het desbetreffende orgaan: 

- Vertegenwoordiger Ouderraad; 

- Vertegenwoordiger Tai- en Ju-jutsu school Beveren; 

- Vertegenwoordiger Tai- en Ju-jutsu school Sint-Niklaas; 

- Vertegenwoordiger Public Relations commissie; 

- Vertegenwoordiger Technische Commissie; 

- Vertegenwoordiger Pedagogische Commissie; 

- Vertegenwoordiger Jeugdcommissie; 

- Tuchtprocureur. 

De lijst is niet limitatief. 

Art. 48 Elke RVM-erkende commissie heeft recht op een vertegenwoordiger in de RVM. 

Art. 49 Geen vertegenwoordiger, die rechtens aangeduid werd door zijn eigen orgaan, kan 
geweerd worden uit de RVM, behoudens de gevallen waarin hij niet voldoet aan de 
voorwaarden te mogen zetelen in de RVM of wegens vonnis van de Tuchtraad of ontzetting 
door de Rechterlijke macht om deel te mogen nemen aan het verenigingsleven of het 
verenigingsleven in het kader van onze vzw. 

B. Beslissingsprocedure RVM 

Art. 50 De RVM beslist soeverein over de erkenning van een conventioneel orgaan. Beroep is 
mogelijk bij het Dagelijks Bestuur waarna de RVM haar beslissing moet herzien. 
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Art. 51 Elk lid van de RVM heeft één stem. Alle beslissingen, behoudens de bijzondere 
procedures onder de bevoegdheid van de RVM, worden genomen bij gewone meerderheid. 

Art. 52 Om in de RVM geldig te besluiten moet ten minste 30% van de leden een stem 
uitgebracht hebben. 

Art. 53 Bij staking der stemmen wordt het agendapunt verdaagd naar de volgende 
vergadering. Bij tweede staking der stemmen mag het DB de doorslaggevende stem geven, 
behoudens het geval waarbij een bijzondere procedure wordt gestart. 

Art. 54 Behoudens het geval bepaald in Art. 53 heeft het DB slechts een adviesgevende stem. 

Art. 55 Een lid van de RVM mag niet meer dan drie mandaten verenigen binnen de vereniging. 
Uitzonderingen kunnen slechts toegestaan worden krachtens een bijzondere 
beslissingsprocedure RVM. 

Art. 56 Een lid mag niet meer dan één mandaat opnemen in het Kernbestuur RVM. 

Art. 57 Een lid van de RVM, KVM of enig conventioneel orgaan kan steeds ontslag nemen. Dit 
moet gebeuren met een opzegtermijn van ten minste 6 maanden. De opzegging gebeurt 
schriftelijk aan de voorzitter van het desbetreffende orgaan en aan de voorzitter van de RVM 
en het DB. Dit kan per aangetekend schrijven of per email waarvoor bevestiging van ontvangst 
en kennisname voor ontvangen is. 

Art. 58 De opzegtermijn dooft uit wanneer het ontslagnemend lid een vervanger aanduidt die 
door het orgaan ter zake aanvaard wordt bij gewone stemming. 

Art. 59 Elk lidmaatschap van de RVM wordt ingeschreven in het register van de RVM dat 
bijgehouden wordt op de zetel van de vzw Saigen, Koningin Fabiolapark 701, 9100 Sint- 
Niklaas, onder de auspiciën van het DB. Bij ontbreking van inschrijving mag lidmaatschap en 
mandaat bewezen worden op elke mogelijke wijze. 

Art. 60 Het einde van het lidmaatschap van de RVM wordt ook ingeschreven in het register 
van de RVM met de reden van ontslag, ondertekend door de voorzitter RVM of het DB. Bij 
ontbreking van inschrijving geldt art. 59. 

Art. 61 Het lid van de RVM kan vrijgesteld worden van lidgeld indien het DB daarin toestemt. 
 
Art. 62 De lidmaatschapsbijdrage om toegetreden lid te worden mag niet meer zijn dan het 
bedrag dat statutair werd vastgelegd. 

Art. 63 Een lidmaatschap is niet overdraagbaar en onbeschikbaar dan door de AV of de 
Tuchtraad. Deze laatste zijn gemachtigd een lidmaatschap te schorsen of te ontbinden indien 
daar ernstige aanleiding toe is. Zij zijn tevens gemachtigd deze bevoegdheid te delegeren aan 
de Tuchtprocureur. 

Art. 64 Onoverdraagbaar moet gezien worden in de vermogensrechtelijke zin. Onbeschikbaar 
in de zakenrechtelijke zin. 
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Deel III - Samenstelling en taken van het Kernbestuur RVM en 

verdere bepalingen van conventionele organen. 

Art. 65 Het Kernbestuur RVM moet uit volgende functies bestaan: 

- Voorzitter RVM; 

- Algemene Secretaris; 

- Algemene Penningmeester. 

Art. 66 Bijkomend kan het Kernbestuur RVM nog een lid coöpteren. 

Art. 67 Het gecoöpteerde lid bedoeld in art. 66 dient voorgedragen te worden door de RVM. 

Art. 68 Het DB heeft slechts een adviesgevende stem binnen het Kernbestuur RVM met 
uitzondering van de coöptatie van een lid. 

Art. 69 De leden van het Kernbestuur RVM hebben slechts 1 stem en beslissen steeds bij 
gewone meerderheid. De procedure bij staking der stemmen is dezelfde als die voor de RVM. 

Art. 70 Slechts de leden van de RVM kunnen lid worden van het Kernbestuur RVM. 

Art. 71 Het Kernbestuur RVM is ratione materiae bevoegd voor alle aangelegenheden 
waarvoor de RVM bevoegd is. Elke beslissing van het Kernbestuur RVM kan echter middels 
een bijzondere beslissingsprocedure in de RVM nietig verklaard worden. 

Art. 72 Het Kernbestuur RVM neemt voornamelijk kennis van dringende zaken en als het 
onmogelijk is in dat kader de voltallige RVM bijeen te krijgen. Het Kernbestuur RVM neemt 
eveneens kennis van alle zaken die besloten moeten worden waar de voltallige RVM geen 
uitstaans mee heeft en ziet toe op het de dagelijkse werking waarvoor de RVM bevoegd is. 

Art. 73 De RVM dient evenwel op de hoogte gebracht te worden van de beslissingen van de 
KVM, en dit middels het toesturen van het verslag per brief, fax of mail. Indien zij niet akkoord 
gaan kunnen zij de beslissing ongedaan maken zoals beschreven in art. 71. 

Art. 74 Om te voldoen aan art 73 dient de RVM binnen redelijke termijn op de hoogte gesteld 
te worden. Dit dient in concreto door de RVM zelf bepaald te worden. Beroep is mogelijk bij 
het DB. 

Art. 75 Voor alle geschillen binnen en tussen de RVM of conventionele organen dient de 
Voorzitter van de RVM als bemiddelaar op te treden en verslag uit te brengen aan het DB. Bij 
aanhoudende geschillen dient de Tuchtprocureur een procedure bij de Tuchtraad te starten 
die zich zal uitspreken over de materie. Het DB moet altijd gehoord worden door de Tuchtraad 
met betrekking tot deze zaken. 

Art. 76 De taak van de voorzitter is de volgende: Het beleggen en leiden van vergadering, 
organiseren verkiezingen, vertegenwoordiger met adviserende stem in het DB, communicatie 
met de vzw VJJF, zetelen in de conventionele organen en een adviesgevende stem uitbrengen, 
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fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle leden van de vzw. Hij moet tevens voor alle 
geschillen binnen en tussen de RVM of conventionele organen dient de Voorzitter van de RVM 
als bemiddelaar op te treden en verslag uit te brengen aan het DB. Bij aanhoudende geschillen 
dient de Tuchtprocureur een procedure bij 

de Tuchtraad te starten die zich zal uitspreken over de materie. Het DB moet altijd gehoord 
worden door de Tuchtraad met betrekking tot deze zaken. Hij vertegenwoordigt tevens de 
RVM op de AV vzw Saigen. 

Art. 77 Verder zijn de functies: 

§1 Penningmeester: Beheren van alle patrimoniale verrichtingen van de vzw. Deze functie 
wordt bij ontstentenis van geldig (verkozen) kandidaat uitgeoefend door het DB vzw Saigen. 

§2 Algemene Secretaris: Verrichten van administratieve werken in opdracht van het DB of de 
voorzitter RVM. Hij vervangt tevens de Voorzitter RVM bij diens afwezigheid. Opvolger van de 
Algemene Secretaris is het DB. 

§3 Algemene coördinator: Het in goede banen leiden van georganiseerde evenementen door 
onze vereniging. Dit zowel in voorbereiding als op de dag zelf. Dit is een delegeerbare 
bevoegdheid. De Algemene coördinator staat onder het direct gezag van het Dagelijks 
Bestuur, maar kan tevens taken krijgen van de voorzitter van de RVM. De taken van het DB 
primeren. 

§4 Materiaalmeester: Verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van materiaal van de vzw 
Saigen. Hij mag slechts overgaan tot aan- of verkoop indien hij toestemming verkreeg van de 
penningmeester die verantwoording moet afleggen voor de RVM. Hij is gehouden tot de 
bewijslevering van alle aan- en verkopen willen ze niet ten persoonlijken titel vallen. Kwade 
trouw wordt vermoed bij ontstentenis van bewijs. 

§5 Scriptor: Neemt nota van de vergadering van de RVM en bezorgt die aan de Algemeen 
Secretaris. 

§6 DB: Heeft een adviesgevende stem in de RVM behoudens uitzonderingen in dit reglement 
bepaald en neemt de plaats in van de Algemeen Secretaris bij diens afwezigheid. 

Deel IV - Algemene bevoegdheden van de Raad van Vrijwilligers, 

Toegetreden Leden en Mandatarissen vzw Saigen 

Art. 78 De bevoegdheden van de RVM zijn limitatief en kunnen slechts gewijzigd worden door 
de OTL of EOTL of door wijziging van dit reglement na bekrachtiging door het DB. 

Art. 79 De RVM is bevoegd voor: 

§1 Alle aangelegenheden die de leden van de vereniging vzw Saigen effectief aanbelangen. 

§2 Het opstellen en wijzigen van een eigen reglement via een 2/3 meerderheid of enig andere 
daartoe goedgekeurde procedure. 
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§3 Iemand af te vaardigen om te zetelen in elk ander conventioneel orgaan van de vzw Saigen. 

§4 De interne reglementen van de conventionele organen van de vzw Saigen goed of af te 
keuren. 

§5 Te bemiddelen en advies te geven bij problemen inter of intra conventionele organen. 

§6 De communicatie met de vzw VJJF te regelen. 

§7 De stem van onze vereniging uit te brengen op de AV van de vzw VJJF. 

§8 Het overleg en het advies met het DB vzw Saigen. 

§9 Het opstellen en goedkeuren van een eigen moreel en financieel verslag. 

§10 Het goedkeuren van de morele en financiële verslagen van de conventionele organen. 

§11 Het goedkeuren van eventuele begrotingen. 

§12 Kennis te nemen van de beslissingen van het Kernbestuur RVM en ze goed of af te keuren 
bij gewone meerderheid. 

§13 Verbintenissen aan te gaan voor de vzw Saigen die als doel hebben de vereniging tot 
voordeel te strekken met toestemming van het DB. 

§14 Een beslissingsprocedure van een conventioneel orgaan voor een bepaald agendapunt te 
wijzigen. 

§15 Het aanvaarden van nieuwe leden binnen de RVM ter vervanging van een ontslagnemend 
lid. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij het DB dat evocatierecht heeft. 

§16 Middels een bijzondere procedure een lid van de RVM te schorsen. Dit kan enkel indien 
er ernstige aanleiding toe is (bv. verduisteren van geld, vereniging schaden). 

§17 Elke beslissing van de AV of het DB te evoceren indien dat gebeurt met een 2/3 

meerderheid. Bij blijvende weigering tot wijziging uit hoofde van de AV of het DB en herhaalde 
evocatie dient een OTL samengeroepen te worden die tenslotte de laatste evocatie ten 
aanzien van de statutaire organen brengt. 

§18 Uitvaardigen van besluiten. 

§19 Vertegenwoordiging op de AV van de vzw Saigen om aldaar een adviesgevende stem te 
geven. 

Art. 80 Evocatierecht is het recht van een orgaan om aan een ander orgaan te vragen haar 
beslissing te herzien, zonder dat dit bindende uitwerking heeft voor het orgaan dat de 
beslissing trof. 
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Art. 81 De RVM dient vertegenwoordigd te zijn op de AV van de vzw Saigen op uitnodiging van 
het DB. 

Art. 82 Elk lid van de vereniging is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de 
activiteiten van de vzw Saigen, tenzij hij gehandeld heeft met het oogmerk om de vereniging 
en/ of derden opzettelijk te schaden. In dat geval zal de vereniging fouten die schade 
veroorzaakten niet dekken. 

Art. 83 Alle toegetreden leden (of derden) die van belang doen blijken hebben het recht om 
volgende zaken in te kijken op de zetel van de vzw: 

a) Het ledenregister; 

b) Alle notulen en beslissingen van de AV; 

c) Alle verbintenissen en verslagen van enig orgaan van de vzw; 

d) De boekhouding van enig orgaan van de vzw. 

Deel V - Algemene bevoegdheden van het Kernbestuur van de Raad 

van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen vzw Saigen 

Art. 84 Het Kernbestuur RVM is bevoegd voor alle aangelegenheden die een goede werking 
van de vereniging vragen die niet tot de bevoegdheid van een ander orgaan behoren voor wat 
de uitvoering betreft. 

Art. 85 Het Kernbestuur RVM is tevens bevoegd voor alle aangelegenheden waarvoor de RVM 
ook bevoegd is, gelet op het vetorecht van laatstgenoemde en het evocatierecht van het DB. 

Deel VI - Bepalingen inzake de bijzondere procedures 

Art. 86 De bijzondere procedures binnen de bevoegdheid van de RVM zijn de volgende: 

a) Starten procedure Bijzondere Verkiezingen; 

b) evoceren van een beslissing van een bepaald orgaan; 

c) wijzigen van een beslissing van een bepaald orgaan (beroep); 

d) wijzigen intern reglement van een bepaald orgaan; 

e) wijzigen eigen intern reglement. 

Art. 87 Evoceren van een beslissing van een orgaan is mogelijk voor een beslissing van het DB 
en van een conventioneel orgaan. 

Art. 88 Na evocatie dient het DB in beginsel haar beslissing te herzien, zonder gebonden te 
zijn door het advies uit hoofde van de RVM of het Kernbestuur RVM. 
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Art. 89 Evocatie van een beslissing van een conventioneel orgaan maakt dat het 
desbetreffende orgaan haar beslissing dient te herzien en eventueel de wijzigingen van de 
RVM of het Kernbestuur RVM dient op te nemen. Dit is een maatregel die de mogelijkheid tot 
reflectie schept uit hoofde van dat conventioneel orgaan. Bij blijvende onenigheid dient de 
RVM of Kernbestuur RVM een procedure tot wijziging van de beslissing te voeren. 

Art. 90 Een wijziging van een beslissing van een conventioneel orgaan is mogelijk bij gewone 
meerderheid en slechts nadat de beslissing geëvoceerd is middels een besluit. 

Art. 91 Het starten van een procedure tot wijziging of evocatie van een beslissing is enkel 
mogelijk door een lid van de RVM. Hij dient schriftelijk aan de voorzitter RVM bekend te maken 
dat dit een agendapunt is. De voorzitter mag niet weigeren dit op de agenda te plaatsen tenzij 
hij daartoe goede reden heeft die hij moet motiveren voor de RVM. 

Art. 92 Het DB kan alsnog beslissen op een evocatie op het agenda te plaatsen, ondanks enige 
(gemotiveerde) weigering van de voorzitter RVM  
overeenkomstig art. 68 

Art. 93 De voorzitter RVM dient in de evocatieperiode of de wijzigingsperiode in te staan voor 
de bemiddeling ter zake. 

Art. 94 De RVM of Kernbestuur RVM is gerechtigd tot wijziging van het intern reglement van 
een conventioneel orgaan via een wijzigingsprocedure na evocatieprocedure. 

Art. 95 Beroep op de beslissing van de RVM is mogelijk op volgende wijze (waarbij elke stap 
gevolgd moet worden): 

- Beroep bij het Dagelijks Bestuur; 

- Beroep bij de Tuchtraad; 

- Beroep bij de AV; 

- Beroep bij de VJJF vzw; 

- Beroep voor het bevoegde Belgisch gerecht. 

Deel VII - Bepalingen inzake de organen die onder de bevoegdheid 

van de Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen 

vzw Saigen vallen 

Art. 97 Als organen onder de bevoegdheid van de RVM worden alle conventionele organen 
beschouwd die een vertegenwoordiger hebben in de RVM en/of die actief zijn in de vzw 
Saigen. 

Art. 98 Een conventioneel orgaan is een orgaan dat niet statutair is. 
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Art. 99 Alle conventionele organen dienen een intern reglement op te stellen met volgende 
bepalingen, op straffe van nietigheid: 

a) Een erkenning en onderschrijving van het Intern Reglement van de RVM; 

b) Een algemeen deel waarin de doelstellingen bepaald worden; 

c) Een deel waarin de bevoegdheden en samenstelling van het orgaan bepaald worden; 

d) Een deel waarin de verkiezingen en beslissingsprocedures bepaald worden. 

Art. 100 Het intern reglement van het conventioneel orgaan dient goedgekeurd te zijn door 
de voorzitter RVM en het DB alvorens tot beslissing en werking overgegaan kan worden. Deze 
laatstgenoemden dragen daarvoor de verantwoordelijkheid naar de RVM toe. 

Art. 101 De RVM kan het intern reglement van een conventioneel orgaan via de procedure 
daartoe voorzien achteraf nog evoceren en daarna eventueel wijzigen, ook al werd zij 
goedgekeurd door de voorzitter RVM en DB. 

Art. 102 De conventionele organen dienen verslag uit te brengen aan het Kernbestuur RVM 
middels een vertegenwoordiger indien het daarom vraagt. 

Art. 103 Bij aanhoudende problemen in een conventioneel orgaan kan het Kernbestuur RVM 
of DB besluiten om een afgevaardigde van één van voornoemde organen met volledig 
stemrecht te laten meezetelen in het conventioneel orgaan ter zake. 

Art. 104 Indien de maatregelen van art. 79bis niet voldoende lijken te zijn kan het Kernbestuur 
RVM of het DB beslissen om een afgevaardigde van één van voornoemde organen te laten 
zetelen in het conventioneel orgaan ter zake, waarbij zij tijdelijk de vergadering in de 
hoedanigheid van voorzitter ad hoc waarnemen. 

Art. 105 De conventionele organen bepalen zelf de zaken bepaald in art. 75, zij het dat de RVM 
alles dient goed te keuren. 

Art. 106 In uitzondering op art. 80 dienen de conventionele organen ten minste een voorzitter 
te kiezen. Voorts vullen zij zelf de taken van die functie vrij in. Overige functies mogen maar 
moeten zij niet installeren en zijn zij vrij de taakverdeling te doen binnen de conventionele 
organen. 

Art. 107 Het aangaan van verbintenissen en/of rechtshandelingen uit naam van de vzw Saigen 
dient steeds te gebeuren met de expliciete, schriftelijke toestemming van de voorzitter RVM 
én het DB. Zij zijn daarvoor politiek verantwoordelijk - doch niet aansprakelijk zoals bepaald 
in dit reglement. 

Art. 108 De conventionele organen dienen jaarlijks, vóór de verkiezingen, een moreel verslag 
neer te leggen bij de RVM. Uitzonderingen hierop worden toegestaan door het Kernbestuur 
RVM. 
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Art. 109 De RVM dient de verslagen bepaald in art. 83 te bundelen en samen met een eigen 
financieel en moreel verslag neer te leggen bij het DB ter goedkeuring. Bij afkeuring dient het 
DB te beslissen over de maatregelen - Beroep is mogelijk bij de Tuchtraad. 

Art. 110 Bij ontbinding van een conventioneel orgaan duidt het DB één of meer vereffenaars 
aan en bepaalt hun bevoegdheid. 

Art. 111 De taak van de vereffenaar is het tijdelijk waarnemen van de bevoegdheid van dat 
orgaan en een aanvraag indienen bij de AV ter verdeling van enige financiële middelen. 

Deel VIII - Specifieke bepalingen m.b.t. racisme en discriminatie 
 
Art. 111bis. De RVM moedigt al haar leden aan om kennis te nemen van dit reglement en in 
het bijzonder deze bijzondere bepalingen waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar onze 
preambule. 
 
Artikel 111ter. Elke vorm van discriminatie op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, 
handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke 
overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 
fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst zoals bepaald in de Wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 

Art. 111quater. Elk lid vanaf 16 jaar dat vermoed wordt deze wet te schenden en thans 
discrimineert op basis van de hierboven vermelde zaken wordt door de vereniging onverwijld 
geschorst voor een periode van 1 week, binnen welke periode de vermoedelijke discriminator 
voor de Tuchtraad van de RVM dient te verschijnen. 

Art. 111quinquies. Elk lid vanaf 16 jaar dat zich schuldig maakt aan discriminatie zoals bedoeld 
in art. 1 wordt gestraft door de Tuchtraad RVM en dit kan op volgende wijzen: 

a) Permanente schorsing uit onze school; 

b) Tijdelijke schorsing uit onze school voor maximum 6 maand; 

c) Opstellen van een actieplan door de schuldige om de schade en/of morele schade te 
herstellen, alsook om verdere discriminatie te voorkomen. 

Art. 111sexies. Tijdelijke schorsing mag gecumuleerd worden met de sanctie bedoeld in art.3, 
c). 

Art. 111septies. Naast de sancties bedoeld in art.3 mag de Tuchtraad RVM nog een 
bijkomende herstelmaatregel opleggen die voornamelijk als doel heeft de schuldige het 
sociale onrecht dat hij een ander aangedaan heeft te herstellen.  

Art. 111 octies. Naast deze sanctiemaatregels worden, binnen de mate van het mogelijke, de 
leden van onze school op de hoogte gebracht van de anti-discriminatiewetgeving. 
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Art. 111 novies. Leden onder de 16 jaar die vermoed worden te discrimineren zoals bedoeld 
in art. 1 worden berispt door de trainer. Bij een herhaling worden de ouder(s) (dan wel de 
voogd) op de hoogte gebracht. Bij een derde herhaling zal dit lid zich, samen met de ouder(s) 
of voogd verantwoorden voor de Tuchtraad dat thans dezelfde sancties als in art. 3 en 5 kan 
opleggen. 

Art. 111decies. Ook discriminatie buiten de activiteiten van de vereniging vallen de 
draagwijdte van dit besluit. 

Art. 111undecies. De RVM verbindt zich ertoe via de jeugdcommissie en technische commissie 
in het bijzonder elke vorm van discriminatie pro-actief te bestrijden en activiteiten in te lassen 
die ook voor de kwetsbare groep, bedoeld in art. 1, open staan; en in het bijzonder rekening 
te houden met eventuele beperkingen (zoals taal of fysieke beperkingen, ...) 

Deel IX - Overige bepalingen 

Art. 112 Bij leemtes in dit reglement kan het kernbestuur RVM of RVM of een lid daarvan 
besluiten uitvaardigen die bekrachtigd moeten worden door het DB. 

Art. 113 Bij weigering tot bekrachtiging kan de RVM het besluit zelf bekrachtigen, indien zulks 
unaniem gebeurt. 

Art. 114 Het unanieme besluit van de RVM ter bekrachtiging van een besluit kan eenmalig 
herroepen worden door een unanieme beslissing uit hoofde van de AV zonder bindende 
werking. 
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Deel X - De Tuchtraad 

Subdeel I – Doelstellingen, legitimiteit en algemene bepalingen 

Art. 1 De Tuchtraad onderschrijft de statuten van de vzw Saigen, erkent het reglement van de 
Raad van Vrijwilligers, Toegetreden Leden en Mandatarissen en al diens conventionele 
organen. 

Art. 2 De Tuchtraad erkent in het bijzonder het reglement van de Technische Commissie, doch 
dient er de aandacht op te vestigen dat het de regelgeving van voornoemd orgaan slechts als 
adviserend aanvaardt, en dit om de onafhankelijkheid van de Tuchtraad te waarborgen. 

Art. 3 De Tuchtraad erkent evenzeer de Belgische en Internationale wetgeving in de brede zin 
van het woord. 

Art. 4 De Tuchtraad heeft niet als bedoeling een bemiddeld orgaan te zijn bij conflicterende 
reglementen en/of regelgevingen binnen de vzw. Die bevoegdheid komt enkel aan de RVM, 
Kernbestuur RVM en/of DB toe. 

Art. 5 De Tuchtraad heeft als doelstelling de interpretatie, handhaving en afdwinging van de 
Deontologische Code voor de Tai-Jutsuka, het Dojoreglement en in de vzw toepasselijke 
reglementen, zij het afkomstig van de vzw zelf of een conventioneel orgaan. 

Art. 5bis Daarbij heeft ze een ruime interpretatiebevoegdheid. 

Art. 5ter Enkel de reglementen bedoeld in art. 5 die goedgekeurd zijn door de RVM en het DB 

Art. 6 De Tuchtraad is na de toelating van de AV opgericht, na advies van het DB, dat op zijn 
beurt advies kreeg van de voorzitter RVM die de oprichting van de Tuchtraad op de RVM liet 
stemmen. 

Art. 7 Elk lid dat zich aansluit aan de vzw is onderhevig aan het gezag van de Tuchtraad en aan 
de eventuele vonnissen uitgesproken door diezelfde Tuchtraad. 

Art. 8 De Tuchtraad is verplicht alle middelen die hem opgeworpen werden te beantwoorden 
en gemotiveerd te beslissen. 

Art. 9 Feiten gepleegd 12 maanden voor de oprichtingsdatum van deze Tuchtraad zullen ook 
onderhevig zijn aan dit college. 

Art. 10 De oprichting in de zin van art. 9 is slechts uitgevoerd wanneer het Reglement van de 
Tuchtraad en de Tuchtrechtelijke Code goedgekeurd zijn in de zin van art. 6. 

Art. 11 Goedkeuring in de zin van art. 6 is slechts geschied wanneer de voorzitter van elk 
betrokken orgaan een exemplaar van het reglement heeft ondertekend. 

Subdeel II – Samenstelling 

Art. 12 De Tuchtraad bestaat uit een Voorzitter, 2 Assessoren en een Procureur 
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(Tuchtprocureur). 

Art. 13 De Voorzitter en de Assessoren van de Tuchtraad worden aangeduid door de RVM. 

Art. 14 De Voorzitter wordt aangeduid voor een periode van 5 jaar. 

Art. 15 De Assessoren worden aangeduid voor een periode van 2 jaar. 

Art. 15bis De Tuchtprocureur wordt door het DB vzw Saigen aangesteld voor een periode van 
5 jaar. 

Art.15ter Elk lid van de Tuchtraad kan ontslag nemen uit zijn functie, maar moet dit 6 maanden 
op voorhand via een betekend schrijven in de zin van het RVM-reglement overmaken. 

Voor de Procureur: Aan het DB 

Voor de Voorzitter en Assessoren: Aan het Kernbestuur RVM en het DB. 

Een ontslag kan geweigerd worden indien daarmee een hangende za(a)k(en) in het gedrang 
zou komen. Na afhandeling van die za(a)k(en) loop de termijn van het ontslag verder. De 
bevoegde voorzitters van het DB en het KVM kunnen de termijn verkorten en bij wijze van 
besluit het ontslag onmiddellijk in laten gaan. 

Art. 16 De leden van de Tuchtraad dienen op het moment van aanstelling de minimumleeftijd 
van 20 jaar te hebben. 

Art. 17 Bij persoonlijke betrokkenheid van een lid van de Tuchtraad bij een zaak dient de 
Procureur ambtshalve een substituut aan te duiden. 

Art. 18 Indien het gaat om de Procureur zelf dient de Voorzitter een substituut aan te duiden. 

Art. 19 Het lid dat vervangen wordt omwille van persoonlijke betrokkenheid kan een 
herziening van deze beslissing vragen aan het DB dat een advies dient te vragen aan het 
Kernbestuur RVM. 

Art. 20 De Voorzitter en de Procureur dienen lid te zijn van de vzw. De assessoren kunnen 
mensen van buiten de vereniging zijn. 

Art. 21 Een aanduiding van een lid van de Tuchtraad, of een substituut, dient gemotiveerd te 
worden. 

Art. 22 Een wraking in de zin van art. 17 tot art. 19 dient steeds gemotiveerd te gebeuren. 

Art. 22Bis Onder partijen wordt verstaan: “de Procureur” en “de beklaagde”. 

Art. 22Ter Onder “beklaagde” wordt verstaan: “Hij die bepaalde feiten ten laste werd gelegd 
en die ter verantwoording wordt geroepen voor de Tuchtraad door de Procureur op de wijze 
bepaald in dit reglement”. 
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Art. 22Quater Onder “veroordeelde” wordt verstaan: “Hij die door de Tuchtraad gestrafd 
werd”. 

Art. 23Quinquies Hij die geen straffen kreeg van de Tuchtraad wordt vrijgesproken. 

Subdeel III – Bevoegdheden 

Art. 23 De voorzitter leidt de Tuchtraad en spreekt de vonnissen uit. 

Art. 24. Een vonnis dient gemotiveerd te zijn waarbij de Tuchtraad alle middelen die de 
partijen opwerpen dient te beantwoorden op straffe van nietigheid van het vonnis door 
schending van de rechten van verdediging. 

Art. 25 De Voorzitter en de Assessoren mogen ambtshalve geen middelen opwerpen ten einde 
de neutraliteit te behouden. 

Art. 26 De Voorzitter en de Assessoren nemen kennis van de middelen, door de partijen 
opgeworpen, en spreken zich uit over eventuele overtredingen van de reglementen bepaald 
in art. 5. 

Art. 27 De Procureur neemt kennis van de de feiten en besluit tot vervolging of seponering. 

Art. 28 De Procureur voert de middelen aan om vervolging te rechtvaardigen t.a.v. Voorzitter 
en Assessoren. 

Art. 28bis Voorzitter en Assessoren mogen geen straf uitspreken indien er niet op objectieve 
wijze een overtreding vastgesteld kan worden. 

Art. 29 Ter verduidelijking van art. 27 kan aangevuld worden: Geen straf zonder wet. Geen 
misdrijf zonder wet (nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege). 

Art. 29Bis De sanctioneerbare gedragingen dienen vastgelegd te worden door de Technische 
Commissie aan de hand van de reglementen in art. 5. De sancties die erop van toepassing zijn 
dienen eveneens door de Technische Commissie vastgelegd te worden. 

Art. 29Ter De codificaties bedoelt in art. 29Bis dienen goedgekeurd te worden door het DB. 

Art. 29Quater Bij leemtes dient de Tuchtraad gemotiveerd te dagvaarden/besluiten op basis 
van alle bronnen van het recht die gebruikt worden in de Belgische en Internationale 
Rechtsorde. 

Art. 29Quinquies Retro-activiteit is niet meer mogelijk, behalve voor feiten gepleegd 12 
maanden voor oprichting van de Tuchtraad. 

Subdeel IV – Procedures 

Art. 30 Een vonnis van de tuchtraad wordt achter gesloten deuren beraad, maar openbaar 
uitgesproken. 

Art. 30Bis Niemand, dan hij die de zitting stoort, kan geweerd worden tijdens de uitspraak. 
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Art. 30Ter De zitting is openbaar, tenzij de Tuchtraad op vordering van een der partijen besluit 
ze achter gesloten deuren te houden. Dit kan ter bescherming van een der partijen. 

Art. 30Quater De bepaling in art. 30Ter doet geen afbreuk aan art. 30 . 

Art. 31 De Voorzitter en Assessoren dienen collegiaal tot een besluit te komen. Bij patstelling 
beslist de Voorzitter, tenzij beide Assessoren het eens zijn met elkaar. 

Art. 32 De Procureur neemt zelf kennis van overtredingen, eventueel na advies van de 
Technische Commissie. 

Art. 33 De Procureur dient de nodige onderzoeksmaatregelen te treffen en proces-verbaal op 
te stellen. 

Art. 34 Na advies van de Technische Commissie kan de Procureur overgaan tot vervolging en 
de verdachte dagvaarden. 

Art. 35 Indien de Procureur beslist niet te dagvaarden is beroep op deze beslissing mogelijk bij 
de Voorzitter. 

Art. 36 Beslissing tot dagvaarding of seponering moet telkens gemotiveerd worden aan de 
relevante partij. 

Art. 37 Bij dagvaarding dient de gedagvaarde hier bij wijze van een gemotiveerd, betekend 
schrijven van op de hoogte gebracht te worden, ten minste 2 weken voor de zitting op straffe 
van een ongeldige zitting. 

Art. 38 Bij seponering dient de Technische Commissie hiervan op de hoogte gebracht te 
worden binnen de 7 dagen van de beslissing bij wijze van een gemotiveerd schrijven. 

Art. 39 De partijen dienen alle stukken die te hunner beschikking staan ten laatste 14 dagen 
voor de zitting aan elkaar bekend te maken. 

Art. 39Bis De partijen dienen de laatste conclusies ten laatste 7 dagen voor de zitting aan 
elkaar bekend te maken. 

Art. 40 De Procureur kan bij wijze van eenzijdig verzoekschrift de Voorzitter vragen niet aan 
art. 39 te voldoen indien hij meent dat het de zaak in gedrang zou kunnen brengen. 

Art. 41 Alle bewijsmiddelen zijn toegelaten, inclusief getuigenissen en feitelijke vermoedens. 

Art. 42 Elektronische communicatie kan als volledig bewijs beschouwd worden, mits de 
Voorzitter en Assessoren rechtmatig van de bron en authenticiteit kunnen uitgaan van het 
bewijsstuk. 

Art. 43 De partijen krijgen van de voorzitter het woord, zo vaak de voorzitter dit nodig acht. 

Art. 44 De verweerder heeft steeds het laatste woord, alvorens tot beraad kan overgegaan 
worden. 
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Art. 45 Het vonnis zelf dient voorgelezen te worden ter zitting in begrijpelijke taal. 

Art. 46 Elke beslissing van de Tuchtraad is uitvoerbaar bij voorraad en heeft intern gezag van 
gewijsde. Beroep in de schoot van de vzw of enige federatie waartoe ze behoort is niet 
mogelijk. 

Art. 47 Een kopie van het vonnis dient aan de partijen betekend te worden. 

Art. 48 De Voorzitter kan besluiten tot verdaging van de zitting indien hij het reeds gehoorde 
bewijs onvoldoende acht om tot een beslissing te komen. 

Art. 49 De Voorzitter kan in geval van art. 48 iemand aanstellen om de nodige bewijsmiddelen 
te verzamelen. 

Art. 50 Bij verstek dient de zitting minstens 14 dagen verplaatst te worden.  

Art. 51 Bij tweede verstek is de Tuchtraad verplicht een vonnis uit te spreken. 

Art. 52 De Procureur kan aan de Voorzitter vragen dat de aanwezigheid van de beklaagde 
vereist is. De beslissing daartoe is echter enkel van de Voorzitter en er is geen beroep mogelijk. 

Art. 52 De beklaagde kan bij wijze van een gemotiveerd schrijven vragen aan de Voorzitter om 
de zitting te verplaatsen naar een andere datum. 

Art. 53 Beroep op de beslissing van de Voorzitter ter verplaatsing van de de zitting is mogelijk 
bij de Procureur. 

 Subdeel V – Rechten en plichten der partijen 

Art. 54 De beklaagde heeft het recht op een vertegenwoordiger naar keuze die deze eerste 
komt verdediging. 

Art. 55 De vertegenwoordiger dient de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben op het 
moment van de zitting. 

Art. 56 De beklaagde die de leeftijd van 16 jaar op het moment van de zitting nog niet bereikt 
heeft moet vertegenwoordigd worden. 

Art. 57 De voertaal van de procedure is het Nederlands. 

Art. 58 Hij die het Nederlands niet machtig is mag zelf een tolk aanstellen. 

Art. 59 De partijen moeten elkaar alle stukken die zij op dat moment hebben 14 dagen voor 
de zitting ter beschikking stellen. 

Art. 60 Bij hoge uitzondering mag een der partijen aan de Voorzitter verzoeken om nog 
stukken en/of conclusies ter zitting aan te brengen die zij niet hebben overgemaakt aan de 
andere partij.  



 
23 

 

Art. 60Bis In het geval van art. 60 moet de Voorzitter op verzoek van de andere partij de zitting 
uitstellen opdat die partij redelijkerwijze kennis kan nemen van de nieuwe stukken en/of 
conclusies. 

Art. 61 Ieder die denkt betrokken partij te zijn mag middels een betekend schrijven aan de 
Procureur verzoeken middelen aan te brengen in de hoedanigheid van partij. 

Art. 62 Beroep in de zin van art. 61 is mogelijk bij de Voorzitter. 

Art. 63 Elke partij heeft recht op een gemotiveerd antwoord op welk verzoek dan ook. Zij het 
aan de Procureur of aan de overige leden van de Tuchtraad. 

Art. 64 Een partij die een lid van de Tuchtraad wenst te wraken kan dat doen door middel van 
de procedure beschreven in art. 17 tot 19 en art. 22. 
 


