Reglement Tuchtrechtspraak RB
Het Reglement Tuchtrechtspraak RB is door het bestuur van de Vereniging Register
Belastingadviseurs op grond van artikel 19 van de statuten vastgesteld en is van kracht
ingaande 1 januari 2019.
I.

Eerste aanleg
Raad van Tucht

Artikel 1 Samenstelling Raad van Tucht en zittingsplaats
1.1

De tuchtrechtspraak als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Vereniging
Register Belastingadviseurs, hierna: “RB”, wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de
Raad van Tucht.

1.2

De Raad van Tucht bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten
minste drie leden.

1.3

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn (voormalig) lid van de rechterlijke
macht met rechtspraak belast. Zij zijn geen lid van RB.

1.4

De leden zijn gewoon lid van RB.

1.5

De Raad van Tucht wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt gevoerd door
een door het bestuur aan te stellen onafhankelijke organisatie. Deze organisatie
voorziet in een secretaris.
Het bestuur van RB draagt zorg voor het in stand houden van het archief.

1.6

De Raad van Tucht houdt zitting in Kamers, die ten minste, tenzij daartoe geen
aanleiding is, vier maal per jaar zitting houden.
De zittingen worden gehouden in een daartoe door de Raad van Tucht te bepalen
zittingsplaats.

1.7

De Kamer die een zitting houdt, bestaat uit een voorzitter of een plaatsvervangende
voorzitter en twee leden.

Artikel 2 Incompatibiliteiten
2.1

De leden van de Raad van Tucht kunnen niet tevens zijn lid van het bestuur, van de
Raad van Beroep of van enige commissie van RB.

2.2

Tussen de leden van de Raad van Tucht mag niet bestaan:
a.
de betrekking van echtgenoten, geregistreerd partnerschap of bloed- of
aanverwantschap tot en met de derde graad;
b.
enigerlei vorm van gemeenschappelijke beroepsuitoefening, hetzij middellijk
hetzij onmiddellijk, dan wel de verhouding van werkgever tot werknemer of van
werknemers bij dezelfde werkgever, alles in de ruimste zin.

Artikel 3 Benoeming
3.1

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van de Raad van Tucht
worden door het bestuur van RB benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn
eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
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3.2

Een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of lid komt na het verstrijken van diens
herbenoemingsperiode pas opnieuw voor een benoeming in aanmerking na het
verstrijken van een periode van vier jaar.

3.3

De termijn van benoeming van een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een
lid eindigt, in zoverre in afwijking van het eerste lid, op 31 december van het jaar waarin
de betrokkene de leeftijd van 70 jaar bereikt.

3.4

Het lidmaatschap van een lid eindigt, in zoverre in afwijking van de voorgaande leden,
zodra het lid geen lid meer van RB is.

3.4

Een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter of lid wiens lidmaatschap van de Raad van
Tucht om een van de redenen, vermeld in voorgaande leden van dit artikel is
geëindigd, behoudt zijn functie met betrekking tot die zaken aan de behandeling
waarvan hij heeft deelgenomen, doch die op het tijdstip van zijn aftreden nog niet zijn
afgedaan.

Artikel 4 Vergoeding
4.1

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Raad van Tucht ontvangen,
ten laste van RB, een vergoeding van reis- en verblijfkosten alsmede een vergoeding
voor tijdverzuim, een en ander door het bestuur vast te stellen.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1

Het is aan de voorzitters en leden van de Raad van Tucht verboden:
a.
hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen bekend te maken;
b.
de gevoelens te openbaren welke in raadkamer over gedingen zijn geuit;
c.
over een voor de Raad van Tucht aanhangig geding of een geding, dat naar zij
weten of vermoeden voor Raad aanhangig gemaakt zal worden, zich in te laten in
enig onderhoud of gesprek met belanghebbenden of van dezen enige bijzondere
inlichting of schriftelijk stuk aan te nemen;
d.
deel te nemen aan de behandeling van een klacht ingediend door of tegen een
persoon of instelling waar zij direct of indirect bij betrokken zijn of zijn geweest of
die hen persoonlijk bekend is.

Artikel 6 Klachtrecht
6.1

De Raad van Tucht oordeelt over klachten ter zake van misslagen van de leden van
RB in de uitoefening van hun beroep en van inbreuken op de statuten, besluiten en
reglementen van RB, waaronder het Reglement Beroepsuitoefening Register
Belastingadviseurs.

6.2

Een klacht kan worden ingediend door:
a.
een direct belanghebbende;
b.
het bestuur van RB;
c.
de Directeur-Generaal van de Belastingdienst of een door hem gemachtigde
individuele ambtenaar van de Belastingdienst;
d.
de toezichthouder ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft).

6.3

Voor een klacht die wordt ingediend door het bestuur, door of namens de DirecteurGeneraal van de Belastingdienst of door de toezichthouder ingevolge de Wwft is geen
waarborgsom verschuldigd.
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6.4

Een klacht die wordt ingediend na verloop van een jaar na de dag waarop de klager
heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of
nalaten van het lid van RB tegen wie de klacht is gericht, wordt niet-ontvankelijk
verklaard. Een klacht wordt steeds niet-ontvankelijk verklaard indien meer dan vijf jaren
na dat handelen of nalaten zijn verstreken.

6.5

De Raad van Tucht kan beslissen de klager niet-ontvankelijk te verklaren indien deze
de klacht betreffende het daarin aan de orde zijnde feitencomplex reeds bij een ander
met tuchtrechtspraak belast forum aanhangig heeft gemaakt.

6.6

De Raad van Tucht kan ook uitspraak doen in andere zaken, wanneer deze taak
uitdrukkelijk aan de Raad van Tucht is opgedragen.

Artikel 7 Rechtsgang
7.1

De Raad van Tucht stelt de rechtsgang ter beoordeling van een klacht vast met
inachtneming van dit Reglement.

7.2

De Raad van Tucht is bevoegd van de klager een waarborgsom te verlangen voor de
kosten van de procedure. De hoogte van de waarborgsom wordt vastgesteld door het
bestuur van RB. De secretaris deelt het bedrag van de waarborgsom aan de klager
mee op de wijze als is geregeld in artikel 8 lid 2.

7.3

De Raad van Tucht doet uitspraak binnen zes weken nadat de behandeling ter zitting is
gesloten. Hij kan deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

Artikel 8 Procedure
8.1

Een klacht tegen een lid van RB dient te worden ingediend bij het secretariaat van de
Raad van Tucht, met inachtneming van de aanwijzingen van het secretariaat.
De gegevens van het secretariaat zijn vermeld op de website van RB.

8.2

De secretaris bevestigt aan de indiener de ontvangst van de klacht en stelt de klager
daarbij een termijn van 14 dagen om de in artikel 7 lid 2 bedoelde waarborgsom te
voldoen, onder vermelding van het gevolg dat lid 3 van dit artikel aan de nietvoldoening verbindt.

8.3

Indien aan het vereiste, bedoeld in het voorgaande lid, niet wordt voldaan, wordt de
klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Mediation
9.1

Nadat voldaan is aan de voorschriften van artikel 6, wordt partijen voorgesteld door
middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

9.2

Indien binnen 14 dagen na verzending van het voorstel tot mediation geen bericht van
partijen is ontvangen dat zij voor mediation kiezen, wordt de klacht verder in
behandeling genomen.
Indien partijen kiezen voor mediation komen de kosten voor het eerste dagdeel voor
rekening van RB.

9.3

Tijdens de behandeling van de klacht kunnen partijen gezamenlijk de voorzitter
verzoeken de behandeling op te schorten teneinde alsnog het geschil door mediation
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op te lossen. In dat geval komen de kosten van de mediation voor rekening van de
partijen.
Artikel 10 Termijnen
10.1 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 9, tweede lid, stelt de secretaris
de verweerder in de gelegenheid om binnen vier weken een verweerschrift in te dienen.
Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Op eenparig en
gemotiveerd verzoek van partijen kan door de voorzitter een nader uitstel worden
verleend. De voorzitter kan nader uitstel weigeren wegens onredelijke vertraging van
het geding.
10.2 Nadat het verweerschrift is ingediend, stelt de secretaris de klager in de gelegenheid
binnen vier weken te repliceren, tenzij de voorzitter een beslissing neemt als bedoeld in
lid 5 van dit artikel.
10.3 Na ontvangst van de repliek stelt de secretaris de verweerder in de gelegenheid binnen
vier weken te dupliceren.
10.4 Op de termijnen, bedoeld in het tweede en derde lid, is het in het eerste lid bepaalde
van overeenkomstige toepassing.
10.5 De voorzitter kan, dadelijk nadat een verweerschrift is ingediend, beslissen dat de
klacht kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. De beslissing van de
voorzitter wordt door de secretaris aan partijen toegezonden.
10.6 Tegen de beslissing van de voorzitter, bedoeld in het voorgaande lid, kunnen partijen
binnen vier weken na de verzending van de beslissing verzet instellen.
10.7 Indien een partij verzet instelt, stelt de secretaris de andere partij in de gelegenheid om
binnen vier weken op het verzet te reageren.
10.8 Het verzet wordt vervolgens behandeld ter zitting van de Raad van Tucht.
10.9 De voorzitter kan partijen in elk stadium van het geding verzoeken vragen te
beantwoorden en/of nadere stukken in te zenden.
10.10 Zodra de voorzitter van oordeel is dat het dossier in het stadium verkeert, dat verdere
behandeling ter zitting kan plaatsvinden, geeft de secretaris hiervan kennis aan partijen
onder vermelding van de plaats waar en de datum en het tijdstip waarop de Raad van
Tucht zitting houdt onder gelijktijdige opgaaf van de namen van de voorzitter en leden
van de Kamer die de klacht zal behandelen. De secretaris wijst partijen daarbij tevens
op de mogelijkheid van wraking, bedoeld in artikel 11.
Artikel 11 Wraking
11.1 Op verzoek van een partij kan de voorzitter of elk van de leden van de Kamer van de
Raad van Tucht die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en
omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Kamer schade zou kunnen leiden.
11.2 Het verzoek dient, onder opgave van de gronden van het verzoek, zo spoedig mogelijk
te worden ingediend na de kennisgeving, bedoeld in artikel 10, lid 10. Een
wrakingsverzoek kan ook mondeling ter zitting worden gedaan.
11.3 Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt de zitting geschorst.
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11.4 De secretaris stelt de betrokken voorzitter of het betrokken lid in de gelegenheid op het
wrakingsverzoek te reageren.
11.5 Op het wrakingsverzoek wordt daarna zo spoedig mogelijk beslist door de voorzitter
van de Raad van Tucht die geen deel uitmaakt van de Kamer die de klacht behandelt.
De beslissing wordt door de secretaris aan de partijen toegezonden.
11.6 De voorzitter of een lid van de Kamer kan zich verschonen indien hij van mening is dat
zich feiten of omstandigheden voordoen, waardoor zijn onpartijdigheid schade zou
kunnen leiden.
Artikel 12 Zitting
12.1 De Kamer stelt partijen in de gelegenheid hun klacht en verweer ter zitting toe te
lichten.
12.2 Partijen kunnen, tenzij de Kamer beveelt dat zij in persoon verschijnen, zich ter zitting
doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigde. Zij kunnen zich
door een raadsman doen bijstaan.
12.3 De Kamer kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon die niet als advocaat is
ingeschreven, weigeren. Bij zodanige weigering houdt de Kamer de zaak tot een
volgende zitting aan.
12.4 Partijen en hun gemachtigden worden in de gelegenheid gesteld tijdig voor de zitting
van de processtukken kennis te nemen. De stukken worden gedurende 10 werkdagen,
voorafgaande aan de zitting, ter inzage aangeboden ten kantore van het secretariaat.
12.5 Van het verhandelde ter zitting wordt een geluidsopname gemaakt. De geluidsopname
wordt aan het dossier toegevoegd.
12.6 Partijen kunnen desgevraagd, op afspraak met het secretariaat, de geluidsopname ten
kantore van het secretariaat beluisteren.
Artikel 13 Getuigen
13.1 De Kamer kan getuigen en deskundigen oproepen en horen.
13.2 De Kamer verzoekt de getuigen te verklaren dat zij de gehele waarheid en niets dan de
waarheid zeggen en verzoekt de deskundigen te verklaren dat zij naar hun geweten
verslag uitbrengen.
13.3 Getuigen en deskundigen ontvangen op verzoek een schadeloosstelling, door de
voorzitter van de Kamer te bepalen na afloop van het verhoor of na ontvangst van het
deskundigenbericht.
13.4 De kosten van getuigen en deskundigen komen ten laste van de partij die hen wil laten
horen of verklaren. De getuige of deskundige kan van deze partij een voorschot
verlangen alvorens op te treden in het geding.
13.5 Indien geen voorschot wordt betaald en de getuige of deskundige daarom niet optreedt,
komt het ontbreken van een getuigen– of deskundigenverklaring voor risico van de
partij die weigerachtig blijkt tot betaling over te gaan.
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Artikel 14 Beslissing
14.1 Alle beslissingen van de Raad van Tucht worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
14.2 De uitspraak van de Kamer is gedagtekend en met redenen omkleed.
14.3 De uitspraak van de Kamer strekt tot:
a.
niet-ontvankelijkverklaring van de klacht;
b.
ongegrondverklaring van de klacht;
c.
gegrondverklaring van de klacht, al dan niet met oplegging van een maatregel.
14.4 De Kamer kan, bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht, de volgende
maatregelen opleggen:
a.` waarschuwing;
b.
berisping;
c.
schorsing als lid voor ten hoogste zes maanden;
d.
ontzetting uit het lidmaatschap.
De Kamer kan, bij het opleggen van de maatregel van ontzetting uit het lidmaatschap,
bepalen dat het lid met onmiddellijke ingang is geschorst gedurende de beroepstermijn
en hangende het eventuele beroep.
14.5 De beslissing wordt, onder vermelding van de namen van de voorzitter en leden van de
Kamer die de uitspraak heeft gedaan, ondertekend door de voorzitter van de Kamer.
14.6 De Kamer kan de kosten van de procedure vaststellen en bepalen te wiens laste die
worden gebracht. De procedurekosten dienen te worden betaald aan RB.
De kosten van de procedure worden ten hoogste vastgesteld op € 1.500,-- indien deze
ten laste van de verweerder worden gebracht.
De kosten van de procedure worden niet hoger vastgesteld dan het bedrag van de
gestorte waarborgsom, indien de kosten ten laste van de klager worden gebracht.
De Kamer kan omtrent de kosten van de procedure anders beslissen indien hij van
oordeel is dat de klager misbruik heeft gemaakt van zijn klachtrecht.
14.7 De secretaris zendt van de uitspraak onverwijld een gewaarmerkt afschrift:
a.
aan de klager;
b.
aan de verweerder;
c.
aan het bestuur van RB.
De secretaris deelt aan partijen mee binnen welke termijn en op welke wijze beroep
tegen de uitspraak kan worden ingesteld.
14.8 Indien de Kamer bij zijn uitspraak de maatregel van schorsing oplegt, kan de Kamer het
bestuur van RB adviseren dat de uitspraak geheel of gedeeltelijk openbaar zal worden
gemaakt, al dan niet met vermelding van de gronden waarop zij berust. In alle andere
gevallen wordt door het bestuur van RB de uitspraak niet openbaar gemaakt, tenzij dit
geschiedt zonder vermelding van de persoonlijke en/of zakelijke gegevens van de
partijen.
Artikel 15 Bewaartermijn
15.1 Nadat door de Raad van Tucht op een klacht is beslist, wordt het dossier gedurende
zeven jaar door RB bewaard.
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15.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt de geluidsopname van de zitting vernietigd
nadat twee maanden zijn verstreken nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden.
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II.

Beroep
Raad van Beroep

Artikel 16 Samenstelling Raad van Beroep en zittingsplaats
16.1 De tuchtrechtspraak als bedoeld in artikel 19 van de Statuten van RB wordt in beroep
uitgeoefend door de Raad van Beroep.
16.2 De Raad van Beroep bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten
minste drie leden.
16.3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn (voormalig) lid van de rechterlijke
macht met rechtspraak belast. Zij zijn geen lid van RB.
16.4 De leden zijn gewoon lid van RB.
16.5 Het secretariaat van de Raad van Beroep wordt uitgevoerd door de in artikel 1 lid 6
bedoelde organisatie. Deze voorziet in een secretaris. Het bestuur van RB draagt zorg
voor het instandhouden van het archief.
16.6 De Raad van Beroep houdt zitting in Kamers, die zitting houden indien daartoe
aanleiding is.
De zittingen worden gehouden in een daartoe door de Raad van Beroep te bepalen
zittingsplaats
16.7 De Kamer die een zitting houdt, bestaat uit een voorzitter of een plaatsvervangende
voorzitter en twee leden.
Artikel 17 Incompatibiliteiten
17.1 Het in artikel 2 bepaalde is op de voorzitter en de leden van de Raad van Beroep van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 18 Benoeming
18.1 Het bepaalde in artikel 3 is op de benoeming van de voorzitters en de leden van de
Raad van Beroep van overeenkomstige toepassing.
Artikel 19 Vergoeding
19.1 Het bepaalde in artikel 4 is op de voorzitters en de leden van de Raad van Beroep van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Het bepaalde in artikel 5 is op de voorzitters en de leden van de Raad van Beroep van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 21 Procedure
21.1 Tegen een beslissing van de Raad van Tucht kan binnen twee maanden na de
verzending van het in artikel 14, lid 7 bedoelde afschrift beroep worden ingesteld bij de
Raad van Beroep:
a.
door de verweerder, indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard;
b.
door de klager, indien de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard;
c.
door het bestuur van RB.
Het beroep wordt ingesteld door indiening van een met redenen omkleed beroepschrift
bij het secretariaat van de Raad van Beroep, met inachtneming van de aanwijzingen
van het secretariaat. Bij het beroep dient een afschrift van de beslissing waartegen het
beroep is gericht te worden gevoegd.
De gegevens van het secretariaat zijn vermeld op de website van RB.
21.2 De secretaris bevestigt aan de indiener de ontvangst van het beroepschrift.
21.3 De secretaris stelt de wederpartij van degene die beroep heeft ingesteld van de
indiening van het beroepschrift in kennis en stelt hem in de gelegenheid om binnen vier
weken een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan eenmaal met vier weken
worden verlengd. Op eenparig en gemotiveerd verzoek van partijen kan door de
voorzitter een nader uitstel worden verleend. De voorzitter kan nader uitstel weigeren
wegens onredelijke vertraging van het geding.
21.4 Nadat een verweerschrift wordt ingediend stelt de secretaris de indiener van het beroep
in de gelegenheid binnen vier weken te repliceren.
21.5 Na ontvangst van de repliek stelt de secretaris de verweerder in beroep in de
gelegenheid binnen vier weken te dupliceren.
21.6 Op de termijnen, bedoeld in het vierde en vijfde lid, is het bepaalde in het derde lid van
overeenkomstige toepassing.
21.7 De secretaris stelt partijen vervolgens in kennis van de plaats waar en de datum en het
tijdstip waarop de Raad van Beroep het beroep ter zitting zal behandelen, onder
gelijktijdige opgaaf van de namen van de voorzitter en de leden van de Kamer die het
beroep zal behandelen.
Artikel 22 Wraking
22.1 Het bepaalde in artikel 11 is op de rechtsgang in beroep van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 23 Rechtsgang
23.1 De Raad van Beroep stelt de rechtsgang in beroep vast met inachtneming van dit
Reglement.
23.2 Op de behandeling van het beroep is het bepaalde in de artikelen 7, lid 2 en 3, 12 en
13 van overeenkomstige toepassing.
23.3 De Raad van Beroep is bevoegd kennis te nemen van de geluidsopname, bedoeld in
artikel 12, lid 5.
23.4 Indien het beroep is ingesteld door het lid van RB kan de Raad van Beroep slechts met
eenparigheid van stemmen:

Reglement Tuchtrechtspraak RB per 1 januari 2019

Pagina 9 van 11

a.

een maatregel opleggen, voor zover in eerste aanleg de klacht gegrond was
verklaard zonder oplegging van een maatregel;
b.
de in eerste aanleg opgelegde maatregel verzwaren.
In andere gevallen beslist de Raad van Beroep met gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 24 Beslissing
24.1 De uitspraak van de Kamer is gedagtekend en met redenen omkleed.
24.2 De uitspraak van de Kamer strekt tot:
a.
niet-ontvankelijkheid van het beroep;
b.
gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van het beroep;
c.
ongegrondverklaring van het beroep.
24.3 De Kamer kan, bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van de klacht, de volgende
maatregelen opleggen:
a.` waarschuwing;
b.
berisping;
c.
schorsing als lid voor ten hoogste zes maanden;
d.
ontzetting uit het lidmaatschap.
24.5 De beslissing wordt, onder vermelding van de namen van de voorzitter en leden van de
Kamer die de uitspraak heeft gedaan, ondertekend door de voorzitter van de Kamer.
24.6 In de beslissing kan de Kamer een kostenveroordeling uitspreken. Daarop is het
bepaalde in artikel 14, lid 6 van overeenkomstige toepassing.
24.7 De secretaris zendt van de uitspraak onverwijld een gewaarmerkt afschrift:
a.
aan de partijen in het beroep;
b.
aan het bestuur van RB;
c.
aan de voorzitter en leden van de Kamer die in eerste aanleg op de klacht heeft
beslist.
24.8 Indien de Kamer bij zijn uitspraak de maatregel van schorsing oplegt, kan de Kamer het
bestuur van RB adviseren dat de uitspraak geheel of gedeeltelijk openbaar zal worden
gemaakt, al dan niet met vermelding van de gronden waarop zij berust. In alle andere
gevallen wordt de uitspraak niet openbaar gemaakt, tenzij dit geschiedt zonder
vermelding van de persoonlijke en/of zakelijke gegevens van de partijen.
Artikel 25 Bewaartermijn
25.1 Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.
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III.

Raad van Tucht en Raad van Beroep

Artikel 26 Verzending van processtukken en berichten
26.1 De berichten en stukken die ingevolge het Reglement door of aan het secretariaat
worden gestuurd, worden digitaal verzonden. Het secretariaat kan echter bepalen dat
bepaalde stukken per aangetekende post (dienen te) worden verzonden.
Artikel 27 Overgangsbepaling
27.1 Zaken die ten tijde van de inwerkingtreding van dit Reglement aanhangig zijn bij de
Raad van Tucht dan wel de Raad van Beroep worden verder afgehandeld conform het
tot en met 31 december 2018 van toepassing zijnde reglement.
Op de benoemingstermijn van de leden van de Raad van Tucht en de Raad van
Beroep die zijn benoemd voor 31 december 2018 is dit Reglement eerst van
toepassing na afloop van hun lopende benoemingstermijn.
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