KVVP STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Tijdens de buitengewone algemene vergadering dd. 10 december 2013 te Mark (Edingen), zijn de
statuten aangenomen, als volgt;
Statuten
Titel 1 - Benoeming, voorwerp, zetel, duur
Art. 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Koninklijk verbond van de vrederechters
en rechters in de politierechtbank van België", afgekort "Koninklijk verbond van de vrede- en
politierechters" of "KVVP",
Art. 2 De vereniging heeft tot doel;
1. het behartigen van de persoonlijke en collectieve belangen van de vrederechters en rechters in de
politierechtbank, met het oog op het handhaven en het optimaliseren van hun functie van
eerstelijnsrechter ten dienste van de rechtzoekende;
2. het streven naar een efficiënte rechtsbedeling en naar een verbetering van de
werkomstandigheden, de werkingsmiddelen en van het statuut van de leden;
3. het optimaliseren van de opleiding, de vorming en de bijscholing onder meer door het organiseren
van studiedagen en de verspreiding van rechtspraak en rechtsleer via het "Tijdschrift van de Vredeen Politierechters" ("T. Vred.");
4. het bevorderen en versterken van de solidariteit en van de collegialiteit;
5. het streven naar erkenning van de vereniging als vertegenwoordiger van de eerstelijnsrechters ten
overstaan van het publiek en van de overheid.
Art. 3 De zetel van de vereniging is gevestigd te 1080 Brussel, Waterpasstraat 7 (2de verdieping).
De raad van bestuur beslist over de vestiging en verplaatsing van de zetel.
Betekening en kennisgeving gebeurt op het adres van de Nationale Voorzitter.
Art. 4 De duur van de vereniging is onbepaald.
Art. 5 Het werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
Titel 2 - Leden, toetreding, ontslag, uitsluiting
Art. 6.1 Iedereen die vrederechter of rechter in de politierechtbank is of was, kan lid worden van de
vereniging.
Het lidmaatschap wordt verworven na betaling van de eerste jaarlijkse bijdrage.
De leden die geroepen worden tot andere functies en zodoende de hoedanigheid van
vrederechter of van rechter in de politierechtbank verliezen, worden voor ontslagnemend gehouden
onder de voorwaarden bepaald in het inwendig reglement, tenzij ze de wil uitdrukken lid te blijven

van het Verbond. In dat geval kunnen ze geen aanspraak maken op verkozen functies noch op
stemrecht in de algemene vergaderingen.
Eremagistraten en emeriti kunnen eveneens lid worden (of blijven) van de vereniging, met of
zonder stemrecht in de algemene vergaderingen naargelang zij emeritus vrederechter, emeritusrechter in de politierechtbank of emeritus-magistraat zijn, dan wel erevrederechter, ererechter in de
politierechtbank of eremagistraat.
Art. 6.2 Het aantal bijdragende leden mag niet minder zijn dan drie.
Indien het aantal leden lager is dan drie, wordt een algemene vergadering bijeengeroepen om
te beraadslagen overeenkomstig artikel 36.
Art. 6.3 Het titel "erelid" kan door de raad van bestuur worden toegekend aan gewezen vrederechters
en rechters in de politierechtbank overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
Art. 6.4 leder lid kan vrij ontslag nemen uit de vereniging door eenvoudige kennisgeving aan de raad
van bestuur. Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen, onder de
voorwaarden bepaald in hef huishoudelijk reglement.
Art. 6.5 De uitsluiting van een lid wordt beslist door de algemene vergadering met een meerderheid
van twee derden van de aanwezige, of vertegenwoordigde stemrechtigde leden.
Art. 6.6 Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op het bezit of het
vermogen van de vereniging en kunnen de betaalde bijdrage niet terugvorderen.
Titel 3 - Organen
Art. 7 De wettelijke organen van het KVVP zijn de algemene vergadering en de raad van bestuur.
De statutaire organen zijn :
1. de (nationaal) voorzitter;
2. het bureau van de vrederechters (BV);
3. het bureau van de rechters in de politierechtbank (BPol);
4. de arrondissementele vergaderingen.
Hoofdstuk 1 - Samenstelling
Afdeling 1 - De algemene vergadering
Art. 8 De algemene vergadering is samengesteld uit alle vrederechters en alle rechters in de
politierechtbank die in functie of emeritus zijn of die de eretitel van die functie mogen dragen, die lid
zijn van het KVVP en hun bijdrage hebben betaald, tenzij er vrijstelling is van deze bijdrage.
Art. 9.1 (afgeschaft)
Art. 9.2 (afgeschaft)
Afdeling 2 - De bestuursorganen

Art. 10 De raad van bestuur is samengesteld uit het bureau van de vrederechters en het bureau van
de rechters in de politierechtbank.
De raad duidt voor een bepaalde of onbepaalde duur een secretaris en een penningmeester
aan onder de leden van het Verbond.
Ze dragen de titel van nationaal secretaris of penningmeester.
Hun mandaat kan ad nutum worden herroepen door een meerderheid binnen elk bureau
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bureau.
Art. 11.1 Het bureau van de vrederechters is samengesteld uit zes vrederechters gekozen door de
algemene vergadering onder haar leden in actieve dienst. Ze behoren elk tot een ressort van een hof
van beroep volgens de verdeelsleutel:
- Antwerpen: 1,
- Brussel: 1 uit de Franse taalrol, en 1 uit de Nederlandse taalrol,
- Gent; 1,
- Luik: 1,
- Bergen: 1,
Het bureau van de vrederechters kiest in zijn schoot een voorzitter en een secretaris.
Bij ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door de vrederechter met de
grootste anciënniteit in die functie en het secretariaat door de vrederechter met de geringste
anciënniteit in die functie,
In afwijking van lid 1 zal het bureau 7 leden tellen wanneer de nationale voorzitter verkozen
is terwijl hij geen lid meer is van het bureau, sinds minder dan één jaar.
Art. 11.2 Het bureau van de rechters in de politierechtbank is samengesteld uit zes rechters in de
politierechtbank gekozen door de algemene vergadering onder haar leden in actieve dienst. Ze
behoren elk tot een ressort van een hof van beroep volgens de verdeelsleutel:
- Antwerpen: 1,
- Brussel; 1 uit de Franse taalrol, en 1 uit de Nederlandse taalrol,
- Gent:1,
- Luik: 1,
- Bergen: 1.
Het bureau van de rechters in de politierechtbank kiest in zijn schoot een voorzitter en een
secretaris.
Bij ontstentenis wordt het voorzitterschap waargenomen door de rechter in de
politierechtbank met de grootste anciënniteit in die functie en het secretariaat door de rechter in de
politierechtbank met de geringste anciënniteit in die functie.
In afwijking van lid 1 zal het bureau 7 leden tellen wanneer de nationaal voorzitter verkozen
is terwijl hij geen lid meer is van het bureau, sinds minder dan één jaar.
Art. 12.1 De, bij voorkeur tweetalige, voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen door de
algemene vergadering onder de leden van het bureau van de vrederechters of van het bureau van de
rechters in d politierechtbank.
Hij draagt de titel van (nationaal) voorzitter.
In afwijking van lid 1, zal de voorzitter toch gekozen worden uit de leden van een bureau
voorzien in artikelen 11, leden 1 en 2, en 12, leden 1 en 2, op voorwaarde dat hun mandaat binnen
dat bureau tijdens het voorafgaande jaar een eind genomen heeft.

Indien de secretaris en de penningmeester geen lid zijn van het bureau van de vrederechters
of van het bureau van de rechters in de politierechtbank worden ze lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem.
Art. 12.2 Onderstaande personen worden voor zover ze lid zijn van het Verbond in de zin van het
artike! 6.1. en voor zover zij volgens deze statuten geen beslissende stem hebben in de raad bestuur,
uitgenodigd om met raadgevende stem deel te nemen aan de raad van bestuur;
- de voorzitter van het KWP wiens mandaat een eind heeft genomen;
- de hoofdredacteurs van het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters;
- de hoofdredacteur van het Bulletin;
- de leden van de Hoge Raad voor de Justitie;
- de leden van de Adviesraad van de magistratuur;
- de voorzitters van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank aangewezen
overeenkomstig de wet van 1 december 2013 houdende de hervorming van de gerechtelijke
arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de mobiliteit van de leden
van de rechterlijke orde te bewerkstelligen.
Art. 12.3 De raad van bestuur kan elke persoon horen indien hij dit nuttig acht.
Die uitgenodigde persoon neemt deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur over
het agendapunt dat zijn uitnodiging rechtvaardigde zonder deel te nemen aan de beslissingen.
Art 12.4 De raad van bestuur duidt onder zijn leden, met uitsluiting van de nationale voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, twee ondervoorzitters aan, een vrederechter en een rechter in de
politierechtbank.
Art. 13 De mandaten duren drie jaar en zijn eenmaal hernieuwbaar.
Ze vangen aan op de 1ste september volgend op de algemene vergadering die het mandaat
heeft toegewezen.
Art. 14 (afgeschaft)
Hoofdstuk 2 - Bevoegdheden en werking
Afdeling 1 - De algemene vergadering (AV)
Art. 15.1 De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Ze oefent alle
bevoegdheden uit haar toegekend bij wet of bij deze statuten. Ze keurt het huishoudelijk reglement
goed op voorstel van de raad van bestuur.
Art. 15.2 De algemene vergadering kiest de leden van het bureau van de vrederechters en van het
bureau van de rechters in de politierechtbank, en tevens de voorzitter van de raad van bestuur.
Art. 15.3 De nationale voorzitter roept ieder jaar de algemene vergadering samen ter gelegenheid van
het "jaarlijks congres van de vrederechters en rechters in de politierechtbank".
Art. 15.4 De algemene vergadering neemt haar beslissingen met een gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders
bepalen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering beslist slechts geldig, wanneer minstens de helft van haar leden die
hun bijdrage betaald hebben aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Art. 15.5 Elk lid mag een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid.
Een lid mag slechts drager zijn van twee volmachten.
Art. 16 Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op gemotiveerd
verzoek van ten minste een derde van de leden die hun bijdrage hebben betaald of ervan zijn
vrijgesteld en telkens de raad van bestuur zulks nuttig acht.
Elk jaar zal de penningmeester- naar aanleiding van de algemene vergadering het aantal
stemgerechtigde leden mededelen.
Bevat dat derde cijfers na de komma, dan wordt het aantal afgerond naar de lagere eenheid.
De buitengewone algemene vergadering beslist met een gewone meerderheid van de
aanwezigen of vertegenwoordigden.
Afdeling 2 - De raad van bestuur (RvB)
Art. 17 De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden met een
beslissende stem.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Zij
is bevoegd voor alles wat niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering
behoort. De vereniging is door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders,
waaronder deze van de nationale voorzitter, geldig verbonden tegenover derden.
De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid volmacht geven aan één van zijn leden, voor
een bedrag door de raad van bestuur te bepalen.
Art. 18 Handelingen van dagelijks bestuur, hierin begrepen opening, kwijting, overschrijving op en
ontlasting van rekeningen bij bank- post- en spaarinstellingen, alsmede de lopende briefwisseling
worden toevertrouwd aan de nationale voorzitter en / of penningmeester. De raad van bestuur kan
beslissen tot een afwijkende regeling, overeenkomstig het huishoudelijk reglement.
Art. 19 De raad van bestuur kan voor concrete onderwerpen ter realisatie van de doelstellingen van
de vereniging commissies oprichten die handelen binnen de grenzen door haar bepaald.
Art. 20 leder bestuurder kan zich op de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een ander
bestuurder, houder van een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan hoogstens houder zijn van één volmacht.
(...)
Art. 21 (afgeschaft)
Art. 22 (afgeschaft)
Art. 23 (afgeschaft)
Afdeling 4 - Het bureau van de vrederechters en het bureau van de rechters in de politierechtbank

Art. 24 (afgeschaft)
Art. 25 (afgeschaft)
Art. 26 (afgeschaft)
Art. 27 De bureaus beslissen bij gewone meerderheid van hun leden.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bureau.
De beslissingen van de bureaus binden de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur anders
beslist bij meerderheid van de twee derden van de leden met een beslissende stem en voor zover de
helft van de leden met een beslissende stem aanwezig is.
De beslissingen van de bureaus mogen eerst worden uitgevoerd na de raad van bestuur op
wiens dagorde de behandeling van die beslissing is ingeschreven.
Afdeling 5 - Arrondissementele vergaderingen en arrondissementsafgevaardigden
Art. 28 De vrederechters en de rechters in de politierechtbank, per arrondissement, vormen samen
een vergadering. Iedere vergadering kiest een voorzitter en een secretaris en duidt twee
afgevaardigden aan voor de uitgebreide raad, een vrederechter en rechter in de politierechtbank. Dit
zijn de arrondissementsafgevaardigden.
Wanneer het aantal vrederechters en rechters in de politierechtbank lager ligt dan vijf, mogen
zij een enkele vertegenwoordiger, vrederechter of rechter in de politierechtbank, afvaardigen.
Art. 29 De vergaderingen behandelen de onderwerpen die zijn voorgelegd door de raad van bestuur,
het bureau van de vrederechters of het bureau van de rechters In de politierechtbank, of die in het
algemeen de eerstelijnsrechters aanbelangen.
Art. 30 De arrondissementsafgevaardigden zijn de verbindingspersonen tussen de arrondissementele
vergaderingen, het bureau van de vrederechters en het bureau van de rechters in de politierechtbank,
en de raad van bestuur.
Titel 4 - Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters - Bulletin
Art. 31 Het KWP staat in voor de regelmatige publicatie van een tijdschrift onder de titel "Tijdschrift
van de Vrede- en Politierechters (T, Vred.)" en van een ledenblad onder de titel "Bulletin",
Het tijdschrift brengt rechtspraak en rechtsleer over onderwerpen die de vrederechters en de
rechters in de politierechtbank aanbelangen,
In zijn bulletin houdt het Verbond zijn leden op de hoogte van andere thema’s die
vrederechters en rechters in de politierechtbank aanbelangen.
Art. 32.1 De raad van bestuur stelt de hoofdredacteur aan, bij voorkeur tweetalig, zowel voor het
tijdschrift als voor het bulletin voor een hernieuwbare duur van vijfjaar.
(...)
Art. 32.2 De hoofdredacteurs stellen hun redactiecomité voor aan de raad van bestuur die het goedof afkeurt bij twee derde meerderheid.
Bij afkeuring duidt de raad van bestuur zelf de leden van de redactie aan.

De redactieraad stelt onder zijn leden een redactiesecretaris aan.
(…)
Art. 32.3 De hoofdredacteurs zijn gehouden een beleid te voeren dat de goedkeuring wegdraagt van
de raad van bestuur,
Bij afkeuring kan de raad van bestuur bij twee derde meerderheid een einde stellen aan hun
mandaat.
Titel 5 - Rekeningen
Art. 33 Het vermogen, de inkomsten en de rekeningen worden beheerd door de penningmeester
onder toezicht en leiding van de raad van bestuur. Hij dient jaarlijks op de algemene vergadering en
op ieder verzoek van de raad van bestuur rekenschap af te leggen.
Art. 34.1 De raad van bestuur is gehouden op de jaarlijkse algemene vergadering de begroting van het
volgende boekjaar voor te leggen ter goedkeuring. Dit gebeurt op voorstel van de penningmeester.
Art. 34.2 De raad van bestuur moet binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurd budget blijven.
Elke overschrijding moet voorafgaandelijk voorgelegd worden aan een buitengewone
algemene vergadering.
Art. 35.1 De inkomsten van het KVVP bestaan uit:
1. de bijdrage van de leden,
2. de schenkingen en legaten aan het KVVP,
3. de baten van studiedagen,
4. de subsidies van overheidsdiensten en ministeries,
5. de eventuele sponsoring.
Art. 35.2 De algemene vergadering stelt ieder jaar de bijdrage vast van de leden voor het volgend jaar
op voorstel van de raad van bestuur.
Titel 6 - Ontbinding en vereffening
Art. 36 De ontbinding van de vereniging gebeurt op de wijze bepaald in de wet. In geval van vrijwillige
ontbinding beslist door de algemene vergadering stelt zij twee vereffenaars aan en bepaalt hun
bevoegdheden.
Art. 37 In geval van gerechtelijke ontbinding komt de algemene vergadering bijeen en legt zich neer
bij de beslissing die de vereniging ontbindt en de vereffenaars benoemt, of beslist ze dat de raad van
bestuur beroep moet aantekenen tegen deze beslissing.
Art. 38 De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het vermogen. Het actief van de
vereniging zal, na vereffening van alle schulden en na afrekening van de lopende kosten van dagelijks
beheer, worden overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel en voorwerp als deze van het
KVVP.

Huishoudelijk reglement
Titel 1 - Algemeen
Art. 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement vullen de statuten en de wet aan. In geval van
tegenstrijdigheid tussen het huishoudelijk reglement en de statuten of tussen het huishoudelijk
reglement en de wet, heeft de wet voorrang op de statuten en de statuten op het huishoudelijk
reglement.
Art. 2 (afgeschaft)
Titel 2 - Leden, toetreding, ontslag, uitsluiting
Art. 3 Om lid te worden en te blijven van het KVVP moet men vrederechter of rechter in de
politierechtbank zijn of geweest zijn en dient men zijn jaarlijkse bijdrage te hebben betaald zoals
bepaald in artikel 35.2 van de statuten.
De eerstgenoemden worden als 'actieve leden' aangeduid.
Elk jaar nodigt de penningmeester de leden uit om de bijdrage te storten. Deze oproep
gebeurt via een individuele brief of door elk communicatiemiddel dat de raad van bestuur geschikt
acht.
Een lid waarvan de houding in strijd is met de doelstellingen van de vereniging, zoals
omschreven in artikel 2 van de statuten, kan worden uitgesloten op voorstel van de raad van bestuur
met een meerderheid van twee derde van de algemene vergadering (zie artikel 6.5 van de statuten).
In geval van hoogdringendheid kan de raad van bestuur beslissen, met twee derde
meerderheid, om een lid wegens zwaarwichtige redenen uit te sluiten. Deze beslissing moet worden
voorgelegd aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Zo niet, vervalt de beslissing van
de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan dan mits een meerderheid van twee derde ofwel de beslissing
van de raad van bestuur tenietdoen ofwel tot de uitsluiting van het lid besluiten. Dit punt van de
dagorde wordt behandeld met gesloten deuren.
Art. 4 De titel van "erelid" kan worden toegekend aan een gewezen vrederechter of rechter in de
politierechtbank omwille van zijn uitzonderlijke inzet ten voordele van de vereniging en zijn bijzondere
betrokkenheid met de functie. Het erelid betaalt geen lidgeld maar heeft een beslissende stem op de
algemene vergadering, tenzij hij geen vrederechter of rechter in de politierechtbank is, en zolang hij
nog niet in ruste is gesteld.
Art. 5 De raad van bestuur kan de titel van erevoorzitter, ere-ondervoorzitter, eresecretaris of
erepenningmeester verlenen aan hen die deze functie minstens gedurende drie jaar hebben
uitgeoefend.

Titel 3 - De algemene vergadering
Art. 6.1 De algemene vergadering vindt elk jaar plaats ter gelegenheid van het congres van de
vrederechters en de rechters in de politierechtbank, op een zaterdag vóór 30 juni.
Elke jaarlijkse algemene vergadering bepaalt de datum waarop en het gerechtelijk
arrondissement waarin de volgende algemene vergadering zal plaatsvinden.
Art. 6.2 De raad van bestuur bepaalt de datum, het uur, de plaats, de dagorde en het programma. De
dagorde omvat minstens wat volgt:
1. het verslag van de nationale voorzitter,
2. het verslag van de voorzitter van het bureau van vrederechters in verband met de
activiteiten van diens bureau en de commissies,
3. het verslag van de voorzitter van het bureau van rechters bij de politierechtbank in verband
met de activiteiten van diens bureau en de commissies,
4. het verslag van de penningmeester,
5. het verslag van de hoofdredacteurs van het Tijdschrift van de Vrederechters;
6. het verslag van de hoofdredacteur van het Bulletin.
Deze verslagen handelen over de activiteiten van het voorbije jaar en bevatten voorstellen
voor het volgende werkjaar.
De dagorde moet het altijd mogelijk maken dat het woord verleend wordt aan een lid dat dit
ten minste acht dagen voor de algemene vergadering schriftelijk heeft gevraagd.
Art. 6.3 De leden van de vereniging moeten minstens één maand vóór de dag van de algemene
vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de datum, het uur, de plaats, de dagorde
en het programma van de algemene vergadering. De individuele uitnodiging gaat uit van de nationale
voorzitter en wordt verzonden door de secretaris.
Art. 6.4 Indien een buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen overeenkomstig
artikel 16 van de statuten, zal een individuele brief door de nationale voorzitter en te verzenden door
de secretaris, desgevallend op kosten van de vragende leden, gericht worden aan elk lid van de
vereniging, of door elk communicatiemiddel dat de raad van bestuur geschikt zal vinden. In geval van
hoogdringendheid, kan de raad van bestuur de termijn inkorten zonder dat deze korter dan twee
weken is.
Art. 6.5 (afgeschaft)
Art. 6.6 (afgeschaft)
Art. 6.7 Een lid van de vereniging mag niet aan een discussie of beslissing deelnemen waarin hij, of
een familielid of een bloedverwant tot in de vierde graad een rechtstreeks of onrechtstreeks
persoonlijk belang heeft.
Art. 6.8 De secretaris bedoeld in artikel 10 van de statuten stel het proces-verbaal op van de
beslissingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan hiervoor ook een lid aanduiden.

Art. 6.9 De beslissingen van de algemene vergadering en het verslag m.b.t. het jaarlijks congres
worden ter kennis gebracht van de leden via het Bulletin. De raad van bestuur kan, onder meer bij
hoogdringendheid, besluiten dat de beslissingen bij individueel schrijven aan de leden worden
meegedeeld.
Art. 7 Het nationale voorzitterschap dient beurtelings toe te komen aan een kandidaat voorgedragen
door de leden van de vereniging uit het rechtsgebied van het hof van beroep van Brussel, Bergen,
Gent, Luik en Antwerpen.
Titel 4 - Raad van bestuur
Art. 8 De raad van bestuur wordt ten minste eenmaal per maand bijeengeroepen door de nationale
voorzitter van het KVVP of op verzoek van ten minste drie leden van de raad van bestuur,
De uitnodiging wordt ten minste acht dagen vooraf aan de leden van de raad van bestuur
toegestuurd door de secretaris van het KVVP.
De uitnodiging bevat de dagorde bepaald door de voorzifter of door de leden van de raad van
bestuur die de bijeenroeping van de raad van bestuur vragen en vermeldt tevens de datum, het uur
en de plaats van de vergadering.
Bij hoogdringendheid kunnen punten aan de dagorde worden toegevoegd bij gewone
meerderheid.
Art. 9 (afgeschaft)
Art. 10 (afgeschaft)
Art. 11 (afgeschaft)
Art. 12 (afgeschaft)
Art. 13 (afgeschaft)
Art. 14 (afgeschaft)
Titel 6 - Overgangsbepalingen
Art. 15. (afgeschaft)

