
 
 
 

                                 Associaties 
 

Verzoenings- & arbitragecommissie 

 
 

www.euro-arbitration.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

associaties 
congregaties 
stichtingen 
vakbonden 

verenigingen 
vzw’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associatie, congregaties, stichtingen, vakbonden, vereni-
gingen en vzw’s hebben elk specifieke soorten geschillen 
en willen deze vlot en goedkoop oplossen zonder de 
nadelen van een publiek proces, noch de eventueel 
gepaard gaande imagoschade. 
 
 

 
Elk publiek proces leidt tot imagoschade. 
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LIDGELDEN  
De inning van de lidgeld is financieel essentieel voor de 
werking. Dit wordt moeilijker als de leden vrienden en 
vrijwilligers zijn. Om de sfeer van de vereniging niet te 
verzuren is een verzoenende maar kordaat optreden op 
zijn plaats. 

 
BIJDRAGEN ACTIVITEITEN (FACTUREN) 
Niet leden kunnen meestal mits een bijdrage deelnemen 
aan activiteiten van de groep. Een te  agressieve wijze van 
innig kan het sociaal beeld de vereniging schaden. Een 
neutrale verzoeningsdienst en pas nadien een discreet 
snelrecht is efficiënter. 
  
LEDENCOMMISSIE 
Elke groep heeft specifieke toetredingsvoorwaarden. Bij 
meer gestructureerde vereniging beslist de ledencom-
missie over toetreding, opschorting of uitsluiting van een 
lid. Voor complexe dossiers of als bestuursleden bij 
betrokken zijn kan een gespecialiseerde derde als tucht-
orgaan te fungeren.   
 
MANAGEMENT 
Leden en het bestuur hebben soms weinig tijd om zelf, 
naast hun hoofdactiviteit, het dagelijks bestuur van de 
vereniging uit te oefenen. Elk managementcontract is, in 
ieders belang, best voorzien van een discreet snelrecht 
in geval van conflict. 
 
PATRIMONIUM 
Het beheer van een patrimonium of rechten (intellec-
tuele, stemrecht, vruchtgebruik,…) kan geschieden via 
een stichting. De discretie is een fundamenteel onder-
deel van hun bestaan. Elke publieke procedure is voor 
dergelijke stichting nefast en kan een gevaar betekenen. 
  
 

                              De kracht 
                              van de statuten 
                              inwendig of een 
                              reglement 

 

“ Elk geschil, tussen een lid en het bestuur of de vereniging 
alsook tussen de leden onderling, in het kader van de 
vereniging of dat hiermee verband houdt, is vooraf aan elke 
procedure onderworpen aan een verzoeningspoging door de 
raad van bestuur of de hiervoor bevoegde ledencommissie. 
Mislukt deze poging dan wordt het geschil beslecht door het 
Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage 
(www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van 
arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling 
vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. “ 


