
Reglement van Orde VWR bestuur 
 

Het bestuur van de VWR stelt een Reglement van orde op, tbv nadere uitwerking van en in aanvulling op 

de Statuten zoals vastgesteld dd.  2 april 1986. Het RvO is 20 juni 2014 voorgelegd aan de ALV. 

Samenstelling van het bestuur 
 

1. Uit de Statuten volgt dat de gebruikelijke samenstelling van het bestuur als volgt is: 3 

bestuursleden met een bijzondere functie: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

en 3 bestuursleden met een algemene functie (hierna: gewone bestuursleden). Daarnaast is er 

een vierde bijzondere bestuursfunctie, die van webmaster. De invulling van de 4 bijzondere 

functies wordt door het bestuur vastgesteld . 

2. De functie van voorzitter wordt bij voorkeur vervuld door een hoogleraar die over een 

uitgebreid nationaal en internationaal netwerk beschikt. 

3. Een meerderheid van het bestuur dient verbonden te zijn aan een universiteit, bij voorkeur een 

Rechtenfaculteit. Overige leden kunnen afkomstig zijn van andere, niet-universitaire  

instellingen.  

4. Een bestuurstermijn duurt 3 jaar en gaat in nadat de benoeming goedgekeurd is door de ALV. 

5. De termijn van leden die een bijzondere functie vervullen kan, na afloop van de eerste termijn , 

mits beschikbaar en mits in dienstverband van een universiteit, worden verlengd met een 

tweede termijn van 3 jaar. Het bestuur legt de verlenging van de termijn voor aan de ALV. 

6. Gewone leden komen na ommekomst van hun termijn enkel voor herbenoeming in aanmerking 

indien er niet in geschikte opvolging kan worden voorzien en het betreffende lid beschikbaar is 

voor herbenoeming. 

7. Met het oog op de continuïteit worden per jaar niet meer dan 2 bestuursleden vervangen. 

Komen meer dan 2 bestuursleden voor opvolging in aanmerking dan verzoekt het bestuur 

tenminste één van hen 1 jaar langer te blijven.  

Kosten 
8. De kosten voor diner , vervoer, verblijf  en andere bijkomende kosten van bestuursleden komen 

niet ten laste van de Vereniging. 

 

 

 

 


