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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
CRIMILUMNI VZW
V OORAFGAANDE TITEL
Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement verduidelijkt de organisatie en de werking van de V.Z.W. Crimilumni, waarvan de
statuten op 15-02-2011 onder het nummer *11025469* in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad werden
bekendgemaakt.
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten, regelt dit reglement de gevalssituaties waarin de statuten niet
voorzien hebben, met dien verstande dat de bepalingen van de statuten steeds voorrang hebben op deze van dit
reglement. Indien bepalingen van dit reglement strijdig zijn met de letter of de geest van de statuten dan worden
ze voor niet geschreven gehouden. Dit tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

T ITEL I: L IDMAATSCHAP
Artikel 2. Voorwaarden lidmaatschap
ste

Ieder natuurlijk persoon die voldoet aan de bepalingen zoals vastgelegd in artikel 6, 1 alinea, van de statuten en
de eventuele bijkomende bepalingen in het huishoudelijk reglement kan toetreden tot de vereniging en wordt, na
betaling van het lidgeld, een toegetreden lid.
Conform artikel 6 van de statuten kan ieder natuurlijk persoon met volgende academische graden of diploma’s,
behaald aan de Universiteit Gent, toetreden tot de vereniging:
 Licentiaat of Master in de Criminologische Wetenschappen;
 Master of European Criminology and Criminal Justice Systems;
 Doctor in de Criminologische Wetenschappen.
Artikel 3. Ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden
Conform artikel 7 van de statuten kan de raad van bestuur ook andere personen – zowel natuurlijke als
rechtspersonen of organisaties – als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging
toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden en hebben dezelfde rechten en plichten.
Personen die deel uitmaken van de vakgroep Strafrecht en Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Gent kunnen als lid tot de vzw worden toegelaten, bij beslissing van de raad van bestuur, genomen
met een gewone meerderheid.
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Het lidmaatschap van het ZAP, AAP of ATP van de vakgroep Strafrecht en Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid
van de Universiteit Gent vervalt van zodra het personeelslid niet meer verbonden is aan voornoemde vakgroep.
Het lidmaatschap vervalt echter niet in drie gevallen: (1) indien het een ZAP-lid betreft dat op emeritaat gaat; (2)
indien het een AAP-lid betreft dat op het moment dat het niet meer verbonden is aan voornoemde vakgroep
voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten; en (3) indien het een ATP-lid betreft dat niet
meer verbonden is aan voornoemde vakgroep ten gevolge van pensionering.
Artikel 4. Lidmaatschap: aanvraag en hernieuwing
ste

Ieder natuurlijk persoon die voldoet aan de bepalingen zoals vastgelegd in artikel 6, 1 alinea, van de statuten en
de eventuele bijkomende bepalingen in het huishoudelijk reglement kan tot de vereniging toetreden door zich in
te schrijven op de centrale alumni-databank van de Universiteit Gent en daar een aanvraag in te dienen om lid
worden van de vereniging.
Elk lid – effectief en/of toegetreden – dient het jaarlijks lidgeld te betalen en dit ten laatste 30 kalenderdagen na
de aanvang van de duur van de periode. Het lidmaatschap van leden die dit niet doen, wordt overeenkomstig de
de
bepalingen in artikel 10, 5 alinea, van de statuten opgeschort.
In elk geval en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in de statuten en artikel 5 van het huishoudelijk
reglement wordt een natuurlijk persoon pas geacht te zijn toegetreden tot de vereniging na het ontvangen van het
de
jaarlijks lidgeld door de raad van bestuur. Deze bepaling geldt, conform artikel 10, 5 alinea, van de statuten,
mutatis mutandis ook voor elk ander lid van de vereniging.
Artikel 5. Jaarlijks lidgeld: bedrage en periode
Conform artikel 8 van de statuten en de beslissing van de raad van bestuur van 13 september 2010 wordt het
jaarlijks lidgeld op € 10 vastgelegd.
Het lidgeld wordt overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van 18 oktober 2010 betaald voor één
volledige periode die loopt van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar. Wanneer men wenst toe te
treden in de loop van een periode dient ment het volledige lidgeld te betalen. Alumni die lid worden van de
vereniging door tot de vereniging toe te treden op de informele of plechtige proclamatie van het jaar waarin zij
afstuderen, dienen voor de daaropvolgende periode eenmalig geen lidgeld te betalen.
De raad van bestuur kan het lidgeld voor de volgende periode alsook de duur van de volgende periode wijzigen
doch zal dit motiveren en binnen een redelijke termijn aankondigen.
Artikel 6. Jaarlijks lidgeld: wijze van betalen
Het jaarlijks lidgeld wordt uitsluitend gestort op rekeningnummer IBAN BE20 7370 2023 5556BE37 9731 0472 0628
(BIC: ARSPBE22) met als mededeling “naam en voornaam – lidgeld”.
De penningmeester of de voorzitter van de vereniging waken erover dat het (toekomstig) lid een bewijs van
de
betaling krijgt. Dit bewijs van betaling geldt als een ontvangstbewijs en brengt conform artikel 4, 3 alinea, van het
huishoudelijk reglement de gevolgen van betaling van het lidgeld met zich mee.
Artikel 7. Hoedanigheid van de leden
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Toegetreden leden zijn, conform artikel 5, 3 alinea, van de statuten enkel aangesloten om te genieten van de
de
activiteiten van de vereniging. Conform artikel 5, 2 alinea, van de statuten is de volheid van lidmaatschap
uitsluitend voorbehouden aan effectieve leden. De oprichters van de vereniging zijn de eerste effectieve leden.
de

Conform artikel 6, 2 alinea, van de statuten kan elk natuurlijk persoon die al een toegetreden lid is, een effectief
lid worden. Het lid dient zijn/haar kandidatuur schriftelijk te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De
raad van bestuur zal de kandidatuur beoordelen en na gunstige beoordeling de kandidaat voordragen aan de
algemene vergadering. De algemene vergadering zal beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt.
De raad van bestuur plaatst de behandeling van de kandidaturen voor effectief lidmaatschap als eerste
agendapunt op de eerstvolgende algemene vergadering. Het effectief lidmaatschap vangt aan van zodra de
algemene vergadering gunstig heeft beslist over het individueel dossier en ten vroegste na het afhandelen van het
agendapunt over de behandeling van de kandidaturen voor effectief lidmaatschap.
Artikel 8. Uitsluiting
Indien de raad van bestuur meent dat een effectief lid dient te worden uitgesloten, volgt de raad van bestuur de
de
procedure zoals bepaald in artikel 10, 6 alinea, juncto artikel 36 van de statuten.
Indien de raad van bestuur meent dat een toegetreden lid dient te worden uitgesloten, stelt de raad van bestuur
dit lid per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in kennis van het voorstel tot beëindigen van het
lidmaatschap en de motivatie waarom de raad van bestuur meent dat het toegetreden lid dient te worden
uitgesloten. Dit schrijven gaat uit van de voorzitter en is ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het
toegetreden lid waarvan de raad van bestuur meent dat het dient te worden uitgesloten en dat schriftelijk in
kennis werd gesteld van het voorstel tot het beëindigen van het lidmaatschap, heeft na in kennis gesteld te zijn
van het voorstel tot beëindigen van het lidmaatschap 7 kalenderdagen de tijd om per aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging gericht aan de raad van bestuur gevestigd op het adres van de maatschappelijke zetel te
de
vragen om te worden gehoord, zoals bepaald in artikel 10, 7 alinea, van de statuten. De voorzitter deelt na
overleg met de overige leden van de raad van bestuur, het toegetreden lid de plaats en datum van de hoorzitting
mee.
Op de hoorzitting zullen minstens twee leden van de raad van bestuur, afgevaardigd door de raad van bestuur,
aanwezig zijn. De hoorzitting vangt aan met het hernemen van de motivatie waarom de raad van bestuur meent
dat het toegetreden lid dient te worden uitgesloten. Vervolgens krijgt het toegetreden lid het woord. Na het
toegetreden lid te hebben gehoord nemen de aanwezige leden van de raad van bestuur een beslissing achter
gesloten deuren en delen die ten laatste 15 kalenderdagen na de hoorzitting mee aan het toegetreden lid middels
een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
Tegen uitsluiting bestaat geen beroep.
Voor zover de bepalingen vastgelegd in de statuten dit toelaten, verhindert dit artikel in geen geval dat de raad
van bestuur op zijn beslissing tot uitsluiting kan terugkomen.
Artikel 9. Uittreding uit de vereniging
Elk lid – effectief en/of toegetreden – kan ten alle tijde uit de vereniging treden. Een effectief lid dat zich wenst
de
terug te trekken uit de vereniging volgt de procedure zoals bepaald in artikel 10, 2 alinea, van de statuten. Een
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toegetreden lid dat zich wenst terug te trekken uit de vereniging volgt de procedure zoals bepaald in artikel 10, 3
alinea, van de statuten. In geen geval worden reeds betaalde lidgelden terugbetaald.

de

T ITEL II: R AAD VAN B ESTUUR
Artikel 10. Wijze van beraadslagen in geval van dringende noodzakelijkheid
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen
kunnen de besluiten van de raad van bestuur, conform artikel 23, laatste alinea, van de statuten, bij schriftelijk
akkoord van de bestuurders worden genomen.
Dergelijke beraadslaging kan, conform artikel 19 van de statuten, pas geldig plaatsvinden indien er vooraf een
unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke
besluitvorming veronderstelt, conform Art. 2281 B.W., in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per
telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat niet noodzakelijk in een
schriftelijk stuk dient te resulteren indien de geadresseerde een andere wijze van ontvangst hanteert.
Om tot een unaniem akkoord onder de bestuurders te komen om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan,
mogen alle middelen vermeld in Art. 2281 B.W. worden aangewend.
Artikel 11. Afzetting van de bestuurders
In aanvulling op artikel 15 van de statuten kan de raad van bestuur een bestuurder afzetten bij gewone
meerderheid. De gemotiveerde beslissing wordt binnen de 7 kalenderdagen ter kennis gebracht van de betrokkene
per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
Artikel 12. Onkosten gemaakt door de bestuurders
Conform artikel 14 van de statuten oefenen de bestuurders hun mandaat kosteloos uit. Evenwel kunnen de
kosten, die zij gebeurlijk bij de uitoefening van hun mandaat dienen te maken, worden terugbetaald door de
vereniging bij beslissing van de raad van bestuur overeenkomstig de criteria vastgesteld door de algemene
vergadering en binnen de perken van de begroting.
Kosten, die de bestuurders gebeurlijk bij de uitoefening van hun mandaat dienen te maken, kunnen enkel worden
terugbetaald indien de raad van bestuur voorafgaand met de noodzakelijkheid van de gebeurlijke kosten heeft
ingestemd. Daarenboven moet kunnen bewezen worden dat de kosten daadwerkelijk werden gemaakt. Kosten
kunnen in geen geval worden terugbetaald indien deze procedure niet werd gevolgd.

T ITEL III: A LGEMENE V ERGADERING
Artikel 13. Agenda
De punten die, conform artikel 28 van de statuten, verplicht op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering
staan zijn:



De samenvatting van het beleid tijdens het voorbije maatschappelijk jaar;
De bespreking en goedkeuring van het beleid voor het komende maatschappelijk jaar;
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De bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de balans en de begroting;
De kwijting van de leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering is, conform artikel 27 van de statuten, uitsluitend bevoegd voor:










Het wijzigen van de statuten;
De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bepalen van hun
bezoldiging ingeval bezoldiging wordt toegekend;
De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
De benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
Alle gevallen waarin de statuten het vereisen
o de toelating van kandidaat effectieve leden tot de algemene vergadering;
o de samenstelling van de raad van bestuur;
o de huishoudelijke reglementen.
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