Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige Vleugel vzw
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Ondernemingsnummer : 0418.257.763

Bijgewerkt : 15 april 2010

DEEL 1: ADMINISTRATIE
Hoofdstuk 1: LIDMAATSCHAP
Art 1.
Het lidmaatschap wordt ingedeeld in vier soorten leden:
a. Gewone leden van de aangesloten clubs die via hun club een bondsvergunning bekomen.
b. Gewone leden die niet aangesloten zijn bij een club en die een bondsbijdrage betalen om deel te nemen aan de
sportactiviteiten van de NBPSB vzw.
c. Ereleden – dit zijn actieve of uitgetreden leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het raam van
de bondswerking of door een uitzonderlijke sportieve prestatie. De titel van erelid wordt verleend door de
Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.
d. Steunende leden – dit zijn personen die de bond financieel steunen door het storten van een door de Raad van
Bestuur jaarlijks vastgesteld minimum bedrag en die door de Raad van Bestuur als dusdanig worden aanvaard.
Iedere betaling kan de titel van steunend lid in principe slechts verlenen voor één jaar. Van deze regel kan
worden afgeweken bij beslissing van de Raad van Bestuur wanneer de financiële steun aanzienlijk is.
Art 2.
De gewone leden moeten in principe voldoen aan Art 10 van het statuut.
Zij kunnen uitgebreid en onderverdeeld worden in drie categorieën:

1. Vergunninghouders categorie A
2.
3.

de leden aangesloten via een club of op individuele basis moeten in
principe lid zijn van een federale of lokale politiedienst of gepensioneerd lid zijn van een van deze
politiediensten
Vergunninghouders categorie B
de leden van veiligheidsdiensten;
Vergunninghouders categorie C
de familieleden van categorie A en categorie B en gelijkgestelden hiervan.
de gelijkgestelden moeten aanvaard worden door de Raad van
Bestuur en de ledenclubs.
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Art 3.
Iedere club die aansluit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Minimum drie vergunninghouders tellen.
b. Aan de bond volgende inlichtingen meedelen:
- door middel van: “Formulier A1” – “INLICHTINGENSTEEKKAART – CLUB” (zie bijlage 1) : naam en adres
van de vereniging, voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordiger in de NBPSB vzw;
- beoefende sport(en);
- twee exemplaren van de statuten;
- lijst van de vergunninghouders door middel van “Formulier A2” – “LIJST VERGUNNINGHOUDERS”
(zie bijlage 2);
- verklaring op eer van de voorzitter van de club dat de vergunninghouders van categorie A voldoen aan de
bepalingen van art. 10 van het statuut “Formulier A3” – “VERKLARING OP EER” (zie bijlage 3).
Art. 4.
Nadat de Raad van Bestuur zich heeft uitgesproken over de aanvaarding van een nieuwe club stelt de secretaris de
club daarvan in kennis binnen de veertien dagen met vermelding van de te vereffenen bijdragen. Na ontvangst van
de jaarlijkse bijdragen wordt het lidmaatschap effectief, maar geldt slechts als voorlopig tot goedkeuring door de
daaropvolgende Algemene Vergadering. De nieuwe club ontvangt een bondsnummer, een lijst met haar
vergunninghouders, de vergunningen en een attest van verzekering.
De Raad van Bestuur verstrekt aan de nieuwe club (ten behoeve van de nieuw aangesloten vergunninghouders) de
informatie bepaald in artikel 5 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar (zie bijlage 4).
Art 5.
a. De jaarlijkse lijsten met vergunninghouders dienen opgestuurd voor 01 februari, terwijl de bijdrage dient betaald
voor 01 maart (zie bijlage 4).
De vergunningen zullen aan de clubs overgemaakt worden tegen uiterlijk 01 maart.
De niet vernieuwde vergunningen vervallen telkens op 01 maart van het volgend jaar. Zij die hun vergunning niet
tijdig vernieuwen zullen met ingang van 01 maart als niet-vergunninghouder worden beschouwd.
b. De aansluiting van een club of vergunninghouder tijdens het jaar (zie bijlage 4).
c. De jaarafsluiting (zie bijlage 4).
Art 6.
Voor de overgang van de ene naar een andere club zijn de bepalingen, vervat in Hoofdstuk II (De vrijheidsregeling),
artikel 3 van het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
van toepassing (zie bijlage 5).
Art 7.
De deelname aan wedstrijden en kampioenschappen is toegelaten mits voorlegging van een vergunning. Nietvergunninghouders kunnen slechts deelnemen mits betaling van een bondsbijdrage, waarvan het bedrag wordt
vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Art 8.
Het uittreden van een club moet gebeuren per aangetekend schrijven, ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de uittredende club en gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Art 9.
De uitsluiting van een club, na beslissing van de Algemene Vergadering, gebeurt door middel van een aangetekend
schrijven, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de NBPSB vzw Zij treedt onmiddellijk in. De
poststempel is de datum van uitvoering.
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Hoofdstuk 2: PERMANENTE BESTUURSORGANEN
Sectie A: DE RAAD VAN BESTUUR
Art 10.
Relatie NBPSB vzw – Nationale Raad
De Raad van Bestuur duidt zijn vertegenwoordigers aan die zetelen in de Nationale Raad, overeenkomstig het
protocolakkoord in de Nationale Raad afgesloten tussen de Franstalige en de Nederlandstalige vleugel van de
Belgische Politiesportbond. Dit mandaat loopt over vier jaar en wordt elk jaar herbevestigd voor 31 maart.
Tijdens dit mandaat kunnen zij enkel vervangen worden in volgende gevallen:
a. ontslag of verzoek tot vervanging van het lid zelf;
b. niet meer verkozen in de Raad van Bestuur van de NBPSB vzw;
c. mandaat ontrokken bij 2/3 meerderheid van stemmen in de Raad van Bestuur van de NBPSB vzw.
Art 11.
Bijstand:
De Raad van Bestuur kan zich in zijn werking tijdelijk of permanent laten bijstaan door één of meer deskundigen.
Art 12.
Samenroepen van de Raad van Bestuur:
a. door de secretaris op initiatief van de voorzitter;
b. schriftelijk met vermelding van de dagorde. Tenminste 8 dagen op voorhand;
c. in principe 1 maal per maand;
d. de Raad van Bestuur vergadert rechtsgeldig zo minstens de helft plus één aanwezig is.
Art 13.
Beslissingen van de Raad van Bestuur:
In de Raad van Bestuur kan beslist worden bij stemming. Op aanvraag van tenminste een lid moet overgegaan
worden tot een geheime stemming. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art 14.
De bevoegdheden van de voorzitter:
a. Hij zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor.
b. Hij zorgt voor een ordelijk verloop van de vergaderingen, houdt toezicht op de politie van de vergaderingen, kan
zo nodig de vergadering schorsen en de deelnemers tot de orde roepen.
c. Hij wordt enkel vervangen als hij in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om zelf de vergaderingen te leiden.
d. Hij ondertekent, na goedkeuring, de verslagen van de vergaderingen waarvan hij het voorzitterschap waarnam.
Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende vergadering op het exemplaar dat bewaard wordt op het secretariaat.
e. De akten die de bond verbinden, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring door de
Raad van Bestuur.
In bepaalde omstandigheden kan hij een ander lid van de Raad van Bestuur delegeren om de bond te
vertegenwoordigen.
f. Hij gaat in gemeenschappelijk overleg met de secretaris over tot het bijeenroepen van de vergaderingen die hij
voorzit, op de vooropgestelde datum.
g. Hij is verantwoordelijk voor de buitenlandse contacten.
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Art 15.
De bevoegdheden van de ondervoorzitter:
a. Hij vervangt de voorzitter wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert zijn taak waar te nemen.
b. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerpen, wijzigen en bijhouden van het huishoudelijk reglement en ziet toe op
de uitvoering ervan.
c. Hij is lid van het Controlecomité voor de toepassing van het decreet Medisch Verantwoord Sporten.(MVSdecreet)
d. Hij is voorzitter van de Commissie van Cassatie inzake disciplinaire maatregelen.
Art 16.
De bevoegdheden van de secretaris:
a. Behandeling van de briefwisseling:
- inschrijven van de briefwisseling in het daartoe bestemde register;
- eventueel (o.a. in geval van hoogdringendheid) er het nodige gevolg aan geven;
- voorleggen van de briefwisseling aan de Raad van Bestuur op de eerstvolgende vergadering;
- de schriftelijke verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de beslissingen van de Raad van Bestuur.
b. Hij stelt, in overleg met de voorzitter, de dagorde op van de vergaderingen.
c. Hij maakt de uitnodigingen van de vergaderingen op en verzendt ze, minstens 8 dagen op voorhand.
d. Hij stelt het verslag op van de vergaderingen en verzendt ze minstens 8 dagen op voorhand voor de volgende
vergadering.
e. Hij stelt met de sportsecretaris en de penningmeester het jaarlijks verslag voor BLOSO op.
f. Hij is lid van het Controlecomité voor de toepassing van het decreet Medisch Verantwoord Sporten.
Art 17.
De bevoegdheden van de penningmeester:
a. Hij is verantwoording verschuldigd voor de financiële bewerkingen van de NBPSB vzw ten opzichte van de Raad
van Bestuur en de Algemene Vergadering NBPSB vzw .
b. Hij houdt de boekhouding van inkomsten en uitgaven, volgens de onderrichtingen van de Raad van Bestuur en
het BLOSO.
c. Hij stelt de financiële documenten op bestemd voor BLOSO, voorstel van budgetten en de hieraan gekoppelde
aanvragen tot subsidies.
d. Op vraag van BLOSO legt hij, samen met de voorzitter, de boekhouding voor nazicht voor.
e. Hij geeft op de vergadering van de Raad van Bestuur verslag over de financiële toestand.
f. Hij maakt het jaarlijks financieel verslag op, houdende de globale financiële toestand van de bond en de
begroting voor het komende dienstjaar, bestemd voor de Algemene Vergadering NBPSB vzw.
g. Er kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de penningmeester geen enkele uitgave gedaan worden.
h. De toestemming tot uitgave wordt in principe verleend door de Raad van Bestuur. De penningmeester kan
overgaan tot lopende uitgaven zonder voorafgaande toestemming.
i.
Hij stelt samen met de secretaris en de sportsecretaris de documenten op voor BLOSO.
j. Hij kan eventueel bankoverschrijvingen uitvoeren met een overschrijvingsformulier dat alleen door hem getekend
wordt.
k. Indien hij in de onmogelijkheid verkeert om te tekenen kunnen bankoverschrijvingen slechts uitgevoerd worden na
het tekenen van het overschrijvingsformulier door de voorzitter en de secretaris.
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Art 18.
De bevoegdheden van de sportsecretaris:
a. Hij formuleert voorstellen inzake het sportbeleid van de bond, laat deze goedkeuren door de Raad van Bestuur,
brengt dit voor op de Algemene Vergadering en is verantwoordelijk voor de uitvoering.
b. Hij keurt de technische reglementen en richtlijnen uitgevaardigd door de technische commissies goed, staat in
voor de bewaring en controleert de naleving ervan.
c. Hij geeft zijn advies betreffende het inrichten van sportmanifestaties in het kader van de bondswerking.
d. Hij heeft de leiding van de Sportcommissie en bepaalt in overleg met de afgevaardigden van de technische
commissies de werking.
e. Op de Algemene Vergadering:
- legt hij het sportverslag voor van het afgelopen jaar;
- legt hij het door de Raad van Bestuur goedgekeurd sportbeleid voor;
- geeft hij verslag over de werking van de Sportcommissie;
- voor BLOSO stelt hij met de secretaris en de penningmeester de nodige documenten op. Deze moeten
eveneens ondertekend worden door de voorzitter.
f. Hij houdt de sportkalender bij en zorgt voor de verspreiding.
g. Hij onderhoudt de nodige contacten om de publicatie van de sportkalender en de activiteiten te doen vermelden.
h. Hij is lid van het controlecomité voor de toepassing van het MVS decreet.
Art 19.
De provinciale afgevaardigde:
a. Hij is de schakel tussen de Raad van Bestuur en de clubs van zijn provincie.
b. Hij promoot de bond en al zijn sportactiviteiten in zijn provincie.
c. Hij informeert de clubs en de Raad van Bestuur over de problemen en activiteiten binnen zijn provincie.
d. Hij zorgt dat de geplande wedstrijden tijdig gemeld worden op het sportsecretariaat, zodat de jaarkalender tijdig
gepubliceerd wordt.
e. Hij geeft advies naar de clubs toe en stimuleert sportactiviteiten binnen zijn provincie.
f. Hij geeft aan de Raad van Bestuur advies op sportief en organisatorisch vlak.
g. Hij neemt deel aan de vergaderingen in zijn provincie.

Sectie B: DE SPORTCOMMISSIE
Art 20.
Samenstelling van de Sportcommissie:
De sportcommissie is samengesteld uit:
- de sportsecretaris als voorzitter;
- de voorzitters van elke technische commissie;
- de provinciale afgevaardigden;
- deskundigen in een bepaalde sportdiscipline op uitnodiging van de sportsecretaris.
Art 21.
Taken van de sportcommissie:
a. Doet voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende het algemeen sportbeleid van de bond en coördineert de
sportactiviteiten ervan.
b. Doet voorstellen aan de Raad van Bestuur betreffende de voorbereiding van het volgend sportseizoen.
c. Legt de organisatie vast van tornooien, regionale kampioenschappen en competities.
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Art 22.
Vergaderingen van de sportcommissie:
- de vergaderingen van de Sportcommissie worden voorgezeten door de sportsecretaris;
- de sportcommissie vergadert minstens éénmaal per jaar;
- de sportsecretaris roept schriftelijk de vergadering samen met de aanduiding van plaats, datum en agenda. De
leden moeten minstens 8 dagen vooraf opgeroepen worden;
- van elke vergadering wordt een geschreven verslag opgesteld door de sportsecretaris;
- dit verslag wordt na goedkeuring door de aanwezige leden aan de Raad van Bestuur toegestuurd.

Sectie C: TECHNISCHE COMMISSIES
Art 23.
Samenstelling van de technische commissies:
a. Er bestaat één technische commissie per sporttak.
b. De leden van de technische commissies worden aangeduid door de Raad van Bestuur.
c. Een technische commissie bestaat uit tenminste drie functies:
- voorzitter (die zetelt in de Sportcommissie);
- secretaris;
- penningmeester.
d. Met toestemming van de Raad van Bestuur kunnen sommige functies gecumuleerd of toegevoegd worden.
e. De Raad van Bestuur duidt de trainer(s) en de ploegafgevaardigde(n) van de selecties aan, op voorstel van de
betrokken technische commissie.
Art 24.
Taken van de technische commissies:
a. Zijn de stuwende krachten in elke sporttak. Zij zijn de technische en organisatorische pijlers van de bond voor de
desbetreffende sportbeoefening.
b. Nemen de leiding en de administratie van de desbetreffende sporttak op zich.
c. Propageren de sporttak en doen aan ledenwerving.
d. Ordenen de sportorganisaties en zorgen voor een nuttige spreiding ervan.
e. Stellen de reglementen op om competities, wedstrijden, tornooien en kampioenschappen te regelen.
f. Doen via de sportsecretaris aan de Raad van Bestuur voorstellen betreffende haar sporttakken.
g. Voeren de beslissingen van de Raad van Bestuur uit.
h. Bezorgen de Raad van Bestuur alle relevante informatie voor en na elke sportorganisatie.
Art 25.
Vergaderingen van de technische commissies:
a. De technische commissies zullen geregeld vergaderen zonder verplichte periodiciteit.
b. De secretaris roept op initiatief van de voorzitter de vergadering samen met aanduiding van plaats, datum en
agenda. Deze oproeping gebeurt minimum 8 dagen op voorhand.
c. De sportsecretaris wordt van de vergaderingen verwittigd om er eventueel te kunnen aan deelnemen.
d. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris.
e. Dit verslag wordt na goedkeuring en ondertekening door de aanwezige leden verstuurd aan de sportsecretaris en
aan de Raad van Bestuur.
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Sectie D: CONTROLECOMITE
Art 26.
Samenstelling van het Controlecomité:
Het Controlecomité bestaat uit drie leden aangeduid door de Raad van Bestuur:
a. de sportsecretaris als voorzitter;
b. de ondervoorzitter;
c. de secretaris.
Art 27.
Taken van het Controlecomité:
Het comité is belast met de toepassing van de bepalingen inzake het decreet van de medisch verantwoorde
sportbeoefening (MVS):
a. Toezicht op de toepassing van het MVS decreet.
b. Voorkoming en bestrijding van dopinggebruik.
c. Toezicht op de dopingcontroles en de resultaten.

Sectie E: BONDSBLADCOMMISSIE
Art 28.
Samenstelling van de bondsbladcommissie:
De bondsbladcommissie bestaat uit een onbepaald aantal leden, aangeduid door de Raad van Bestuur.
De webmaster van de NBPSB vzw behoort tot de bondsbladcommissie.
Art 29.
Taken van de bondsbladcommissie:
a. Redactie van het bondsblad.
b. Redactie van de website van de bond.

Hoofdstuk 3: ALGEMENE VERGADERING
Art 30.
De Algemene Vergadering van de bond heeft jaarlijks, tijdens het tweede trimester, plaats.
Art 31.
De Algemene Vergadering is hiërarchisch het hoogste orgaan van de bond inzake bestuur en beleid. Zij beslist in
laatste instantie in deze aangelegenheden en geeft de Raad van Bestuur de nodige richtlijnen voor het komende jaar.
Art 32.
De uitnodiging voor de Algemene Vergadering moet, samen met de dagorde, tenminste 3 weken op voorhand
verzonden worden. De Algemene Vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de
oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter, maar
1/20 van de stemgerechtigde leden heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen. Deze punten
moeten minstens 1 week op voorhand op de Raad van Bestuur toekomen.
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Art 33.
De kandidaturen voor de Raad van Bestuur en de toegevoegde agendapunten dienen schriftelijk toe te komen
minstens 1 week voor de Algemene Vergadering.
Art 34.
Op verzoek van één vijfde van de stemgerechtigde leden moet een buitengewone Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden. De Raad van Bestuur kan eveneens beslissen een buitengewone Algemene Vergadering
bijeen te roepen.
Art 35.
De secretaris stelt een verslag op van de vergadering. Dit verslag wordt ter kennis gebracht van de stemgerechtigde
leden.

Hoofdstuk 4: HET TUCHTSTELSEL
Art 36.
De bond regelt de overtredingen van de algemeen geldende reglementen in een geschillenreglement, behalve deze
inzake het medisch verantwoord sporten.
Art 37.
Alle overtredingen, behalve deze inzake medisch verantwoord sporten, zullen dus in handen gegeven en beslecht
worden door de binnen de NBPSB vzw met dat doel opgerichte tuchtorganen.
Art 38.
De bond verbindt er zich toe de beslissingen van deze tuchtorganen te doen naleven en meer bepaald de opgelegde
disciplinaire straffen uit te voeren.
Art 39.
Niettemin zullen, mits akkoord van alle betrokken partijen, de ‘lichte geschillen’ worden beslecht door de Raad van
Bestuur. De notie van ‘licht geschil’ wordt soeverein beoordeeld door de Raad van Bestuur.
Art 40.
Dit geschillenreglement wordt als bijlage gevoegd aan dit reglement (zie bijlage 6).
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Hoofdstuk 5: DE ONDERSCHEIDINGEN
Sectie A: NATIONALE ONDERSCHEIDINGEN
Art 41.
De nationale onderscheidingen zijn de volgende
a. TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE : “BARON DE BROQUEVILLE SANDERS”
b. MEDAILLES VAN SPORTLAUREAAT:
Gouden en zilveren.
Wordt toegekend door de nationale raad op voorstel van een Vleugel aan een sportbeoefenaar die zich
gedurende het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt door een prestatie of inzet voor de Belgische
Politiesportbond.
c. LID VAN VERDIENSTE:
Gouden of zilveren medaille
worden toegekend aan een bestuurslid van de Raad van Bestuur of van een club:
- lid Raad van Bestuur
10 jaar = zilver
15 jaar = goud
- bestuurslid van een club
15 jaar = zilver
20 jaar = goud
d. CLUB VAN VERDIENSTE :
Zilveren erediploma
club 20 jaar lid
Gouden erediploma
club 30 jaar lid
e. ATLEET VAN HET JAAR:
Elke technische commissie kan jaarlijks in haar sporttak een sporter aanduiden die de titel van
“........... van het jaar” mag dragen.
f. MEDAILLES VAN SPORTVERDIENSTE VAN BLOSO EN BOIC:
(Cf. afzonderlijke reglementen van deze organismen)

Sectie B: REGIONALE ONDERSCHEIDINGEN
Art 42.
De enige regionale onderscheiding is de volgende:
TROFEE VAN VERDIENSTE:
De Raad van Bestuur duidt jaarlijks een lid aan die deze trofee krijgt toegewezen. De trofee wordt toegekend aan
een sportbeoefenaar of bestuurslid die door zijn inzet bijzonder heeft bijgedragen aan de ontplooiing van de bond.
Deze trofee wordt overhandigd op de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 6:

DEONTOLOGISCHE CODE TER BESTRIJDING VAN DE
MENSENHANDEL

Art 43.
Vooraleer de NBPSB vzw een lidkaart toekent aan een sportbeoefenaar dient de sportbeoefenaar of zijn (haar) club
aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt
bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
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Art.44.
De NBPSB vzw en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van de
mensenhandel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
-

de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, BS 25 april 1995;
en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er
verblijft, en wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen geweld,
bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.
Art 45.
De NBPSB vzw en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart)
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
BS 21 mei 1999;
- het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de Wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 26 juni 1999;
- het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999
houdende uitvoering van de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, BS 20 december 2001;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
De NBPSB vzw en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling
na te leven, en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest, BS 5 juni 1999;
- het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999
met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, BS 11 juli 2000;
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

Hoofdstuk 7: ALLERLEI
Art.46
In geval van twijfel over de interpretatie van de bepalingen van dit reglement spreekt de Raad van Bestuur zich uit.
Art. 47.
Alle bevoegdheden, niet expliciet voorzien in dit reglement, behoren toe aan de Raad van Bestuur.
Art 48.
De bijlagen maken integraal deel uit van dit Huishoudelijk Reglement – Deel 1 Administratie.
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Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:

Formulier A1
Formulier A2
Formulier A3
Formulier A4
Formulier A5

-

Inlichtingensteekkaart van een club
Lijst vergunninghouders
Verklaring op eer betreffende lidmaatschap
Attest verzekering – Jaarlijkse heraansluiting - Art 5 decreet
Vrijheidsregeling
Geschillenreglement
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