TITEL IV
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 20 - Samenstelling
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens vier Bestuurders.
Bestuursleden worden gekozen tussen Stichtende en Effectieven leden van de Vereniging.
In de Raad van Bestuur dient minimum één lid van KGSO-CEJA, één lid van ABEX, en één
jurist uit de lijst der Juridische Arbiters, voor te komen.
De Raad van Bestuur beraadslaagt collegiaal en geldig, van zodra de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een Bestuurder mag niet meer dan één collega Bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel. 21 - Duur mandaat Bestuurder
De duur van het mandaat is vastgesteld op 3 jaar.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
Bij het openvallen van een mandaat kan een voorlopige Bestuurder gecoöpteerd worden
door de Raad van Bestuur, om het mandaat van degene die hij vervangt te beëindigen.
De benoeming van de Raad van Bestuur is onderhevig aan de goedkeuring op de
eerstvolgende jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering.
Artikel 22 - Samenstelling van het Bureau
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter jurist en
een Ondervoorzitter, expert van KGSO-CEJA en/of een Ondervoorzitter, expert van ABEX,
een Schatbewaarder en een Secretaris Generaal die het Bureau vormen belast met het
dagelijks bestuur van de Vereniging.
Dit Bureau dient een Stichtend of Effectief lid te bevatten, lid van KGSO-CEJA, of van ABEX,
alsook een jurist aangeduid uit de lijst der juridische experten.
De Voorzitter leidt de Raad van Bestuur en het Bureau
Bij belet van de Voorzitter, worden zijn functies waargenomen door een Ondervoorzitter of
de oudste aanwezige Bestuurder.
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Artikel 23 - Stemming
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter, of van de Bestuurder die hem
vervangt, doorslaggevend.
Artikel 24 - Werking Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt opgeroepen door de Secretaris generaal of door twee
Bestuurders.
De oproeping behelst de dagorde, de plaats en het uur van de vergadering.
De Raad van Bestuur, behalve bij eenparigheid van stemmen, zal enkel beraadslagen over
de punten weergegeven in de dagorde.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de
Vereniging.
De Raad van Bestuur mag een deel van haar bevoegdheden delegeren aan het Bureau, of
aan één of meerdere Bestuurders. Deze volmacht dient schriftelijk gegeven te worden.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging bij de rechtbanken,
en dit zowel als verweerder, als eiser.
Artikel 25 - Werking van het Bureau
Het Bureau verzekert het dagelijks beheer hem opgedragen door de Raad van Bestuur.
Het wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar, maar haar mandaat kan elk ogenblik
beëindigd of herzien worden door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur beslist over de omvang van zijn bevoegdheden en de wijze van
uitoefening.
Zijn mandaat en de wijzigingen hieraan, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 26 - Delegatie Dagelijks Beheer
Het Bureau kan het dagelijks beheer van de vereniging delegeren aan één of meerdere van
zijn leden. De, of alle, verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur worden voor 3 jaar
aangesteld en hun mandaat kan elk ogenblik ingetrokken of herzien worden door de Raad
van Bestuur.
De Raad van Bestuur beslist over de omvang van hun bevoegdheden en werkwijze.
Hun mandaat wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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Artikel 27 - Notulen van de Raad van Bestuur
De notulen van de Raad van Bestuur, het Bureau en het dagelijks bestuur zijn ondergebracht
in een register, waarvan ieder Stichtend en Effectief lid kennis kan nemen, indien geen
Commissaris werd aangesteld door de Algemene Statutaire Vergadering.
Artikel 28 - Vertegenwoordiging van de Vereniging
Andere akten die de Vereniging verbinden, buiten het dagelijks beheer wat toevertrouwd
werd aan het Bureau, worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en
een Bestuurder, welke hun bevoegdheid niet dienen te verantwoorden tegenover derden.
Artikel 29 - Verplichting en verantwoordelijkheid
De Bestuurders zijn, ten opzichte van de Vereniging, slechts verantwoordelijk voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 30 - Afwezigheid van een bestuurder
De Raad van Bestuur vergadert minstens twee maal per jaar. Een Bestuurder die driemaal
afwezig is zonder verontschuldiging, is ambtshalve afgezet.
Artikel 31 - Tuchtcommissie
De Raad van Bestuur benoemt een Tuchtcommissie.
Deze heeft als opdracht te waken over te toepassing der Deontologische Regels, welke van
toepassing zijn de leden van de Vereniging, alsook maatregelen voor te stellen die
noodzakelijk zijn.
Deze Commissie mag aanpassingen aan de Deontologische Code voorstellen, rekening
houdend met de evolutie van de wetten, reglementen en de toepassingen ervan en mag
tevens optreden als bemiddelaar in de professionele geschillen tussen de leden van de
Vereniging.
Zijn werking wordt bepaald bij middel van een reglement, goedgekeurd door de Raad van
Bestuur, dat kan ingevoegd worden in het Reglement van Inwendige Orde.
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