TITEL II
LEDEN
Artikel 5 - Leden
De vereniging bestaat uit stichtende, effectieve en toetredende leden. Het minimum aantal
effectieve leden mag niet lager zijn dan 3.
Artikel 6 - Stichtende leden
Stichtende leden maken deel uit van een Algemene Vergadering en bezitten stemrecht.
Artikel 7 - Effectieve leden
Effectieve leden maken deel uit van een Algemene Vergadering en bezitten stemrecht.
Zij zijn onderverdeeld onder Stichtende leden (zie artikel 6) en Effectieve leden.
7-1-1-Technische Arbiters
Betreft leden van KGSO-CEJA en/of ABEX en verdeeld onder:
A- Technische Arbiters Permanent zetelend, leden die jaarlijks lidgeld betalen.
B- Technische Arbiters zetelend op Aanvraag
7-1-2- Juridische Arbiters
Betreft juristen die opgenomen worden als Effectieve leden.
7-1-3- Honoris-causa leden
Zijn Effectieve leden die worden voorgedragen door de Raad van Bestuur en aanvaard
worden door de Algemene vergadering als erkenning voor hun bewezen diensten aan het
beroep van experten arbiter, en/of juridische arbiters.
Op voordracht van de Raad van Bestuur kiest de Algemene Vergadering deze Effectieve
leden.
7-2- - Ere leden
Zijn Effectieve leden die, op het einde van hun beroepsloopbaan, door de Raad van Bestuur
aan de Algemene vergadering worden voorgedragen en aanvaard.
Artikel 8 - Toetredende leden
Toetredende leden zijn experten uit verenigingen van deskundigen, die aanvaard zijn door
de Raad van Bestuur, alsook juristen die aanvaard werden uit een lijst opgesteld door de
Raad van Bestuur.
Toetredende leden maken deel uit van de Algemene Vergaderingen en bezitten stemrecht.
Op voordracht van de Raad van Bestuur kiest de Algemene Vergaderingen deze
Toetredende leden.
Artikel 9 - Ontslag - Uitsluiting
Alle leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk
hun ontslag te richten aan de Raad van Bestuur.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden volgens de regels voorzien in de
Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen.
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Het voorstel tot uitsluiting kan enkel door de Raad van Bestuur voorgesteld worden op de
Algemene Vergadering, die hiervoor de uiteindelijke beslissing zal nemen.
De Raad van Bestuur kan, in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering,
het lid waarvan de uitsluiting werd aangevraagd, reeds schorsen.
Indien een voorstel tot schorsing voorgesteld werd door de Raad van Bestuur, dient deze
binnen de 3 maanden bekrachtigd te worden door een Algemene Vergadering, zoniet zal de
voorlopige schorsing niet van kracht zijn tot de beslissing van de Algemene Vergadering.
Artikel 10 - Lidgelden - Recht op het sociaal actief
De jaarlijkse bijdrage zal bepaald worden door de Algemene Vergadering en bedraagt
maximum 500 € geïndexeerd per jaar.
Honoris-causa en Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.
De Algemene Vergadering kan verschillende bijdragen opstellen voor de Stichtende leden,
de Effectieve leden en de Toetredende leden.
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