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LIDMAATSCHAP EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art. 1
Alleen fysieke personen worden als lid van de Antwerpsche Diamantkring C.V./Beurs
voor Diamanthandel C.V./Diamantclub van Antwerpen C.V./Vrije Diamanthandel N.V.
toegelaten. Hun lidmaatschap behelst een onvoorwaardelijke en onbeperkte persoonlijke
verbintenis en/of solidaire borgstelling voor de behoorlijke afhandeling der
handelsverrichtingen, door hen gedaan zowel in eigen naam, als in naam van
handelsvennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De hoedanigheid van lid sluit in zich algehele en onvoorwaardelijke aanvaarding van de
schikkingen en bijzondere bepalingen van onderhavig Gelijkluidend Reglement, het
Reglement van de Algemene Verzoenings- en Scheidsraad, alsook van deze van het
Reglement van de Bestendige Commissie van Schuldvereffening, opgericht in de schoot
van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen.
Elk lid wordt geacht kennis genomen te hebben van alle voormelde reglementen.

Art. 2
Door zijn toetreding verklaart ieder lid uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan alle
besluiten van de Raad van Bestuur, inbegrepen latere wijzigingen aan huidig reglement.
De overeenkomsten door de Raad van Bestuur, met Belgische of vreemde verenigingen
afgesloten en de maatregelen door de Raad van Bestuur goedgekeurd in de schoot van
nationale of internationale organismen ter bevordering van de diamanthandel zullen
bindend zijn voor de leden, voor zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van het
Gelijkluidend Reglement, met de statuten van de Antwerpsche Diamantkring C.V./Beurs
voor Diamanthandel C.V./ Diamantclub van Antwerpen C.V./Vrije Damanthandel N.V.
of met de wetten en bepalingen van het Belgisch recht.
Door hun lidmaatschap machtigen de leden uitdrukkelijk de Raad van Bestuur zulke
overeenkomsten af te sluiten en goed te keuren en zij verbinden zich aldus aanvaarde
verplichtingen, schikkingen en bepalingen te eerbiedigen en uit te voeren.

1

Art. 3
Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich onherroepelijk persoonlijk solidair borg te
stellen tegeover de Antwerpsche Diamantkring C.V./Beurs voor Diamanthandel
C.V./Diamantclub van Antwerpen C.V./Vrije Diamanthandel N.V. dewelke bedingt in
haar naam en in het voordeel van alle beurzen aangesloten bij de FEDERATIE DER
BELGISCHE DIAMANTBEURZEN en alle leden van de Antwerpsche Diamantkring
C.V./Beurs voor Diamanthandel C.V./Diamantclub van Antwerpen C.V./Vrije
Diamanthandel
N.V.
voor
alle
handelingen
en
verbintenissen
van
handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid bestaande of te stichten in de
toekomst, waarin hij de hoedanigheid bezit van bestuurder of afgevaardigde bestuurder,
zaakvoerder, commissaris, directeur, werkend vennoot of gevolmachtigde.
Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich onherroepelijk persoonlijk sterk te maken
voor de voornoemde vennootschappen, bestaande of te stichten, dat deze laatste de
verplichtingen en beschikkingen zullen eerbiedigen die hun zouden kunnen opgelegd
worden binnen het kader van de reglementen van de Antwerpsche Diamantkring C.V./
Beurs voor Diamanthandel C.V./Diamantclub van Antwerpen C.V./ Vrije Diamanthandel
N.V. en alle aanverwante reglementeringen betreffende o.a. de Algemene Verzoeningsen Scheidsraad en de Bestendige Commissie van Schuldvereffening, alsook alle andere
reglementen uitgevaardigd door de Beurs waarvan hij lid is, aangesloten bij de
FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN, reglementeringen aan dewelke
hijzelf ten persoonlijke titel onderworpen is door zijn lidmaatschap bij de Antwerpsche
Diamantkring C.V./Beurs voor Diamanthandel C.V./Diamantclub van Antwerpen C.V./
Vrij Diamanthandel N.V.
Daarenboven zal het lid een geschreven verbintenis van bedoelde vennootschap
overhandigen, waarin laatstgenoemde verklaart zich solidair borg te stellen voor alle
handelingen en verbintenissen van het lid.

Art. 4
Een vertegenwoordiger, aangestelde van- en handelende onder de verantwoordelijkheid
van een handelsvennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, kan eveneens als lid
toegelaten worden, mits eerbiediging van de voorwaarden en de beperkingen door de
Raad van Bestuur bepaald wat deze vertegenwoordiger betreft. Dit lidmaatschap houdt op
van zodra hij niet meer in dienst is van de bewuste vennootschap of bij ontbinding dezer.
De verplichtingen en verantwoordelijkheden, bepaald in art. 3 zijn in dit geval
toepasselijk op de vennootschap en het lid.
Zowel de vennootschap als de vertegenwoordiger hebben de verplichting iedere wijziging
in hun relatie aan de Raad van Bestuur mede te delen.
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MAATSCHAPPELIJK JAAR, INKOMGELDEN,
BETALING VAN BIJDRAGE EN ONTSLAG

Art. 5
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en is betaalbaar vóór
31 januari van ieder jaar.
In de loop van het maatschappelijk jaar is de Raad van Bestuur bevoegd om één of
verschillende bijkomende cotisatie(s) te bepalen en te vorderen.

Art. 6
Een inkomgeld kan geëist worden van de nieuwe leden. Dit wordt vastgesteld door de
Raad van Bestuur en is betaalbaar ten laatste acht dagen na de aanneming als voorlopig
lid en in elk geval vóór het eerste bezoek aan het beurslokaal van de Antwerpsche
Diamantkring C.V./Beurs voor Diamanthandel C.V./ Diamantclub van Antwerpen C.V./
Vrije Diamanthandel N.V.

Art. 7
Wanneer een kandidaat als voorlopig lid wordt aanvaard, in de loop van de tweede helft
van het maatschappelijk jaar, betaalt hij slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage.

Art. 8
De inkomgelden en de bijdragen kunnen in geen geval teruggevorderd worden.

Art. 9
Aan het lid dat in gebreke blijft tijdig zijn bijdrage en/of bijkomende cotisatie(s) te
voldoen, kan de toegang tot de beurslokalen van de Antwerpsche Diamantkring
C.V./Beurs voor Diamanthandel C.V./ Diamantclub van Antwerpen C.V./Vrije
Diamanthandel N.V. ontzegd worden.
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Indien het lid niet binnen het jaar na ingang van zo een maatregel zijn verschuldigde
lidgelden, inbegrepen de ondertussen vervallen bedragen heeft voldaan, mag de Raad van
Bestuur, ongeacht de bepaling van art. 48d) de betrokkene als ontslagnemend
beschouwen mits het per aangetekend schrijven een laatste aanmaning te hebben
verstuurd om binnen de vijftien dagen het volledige achterstallige bedrag te betalen.
In deze aanmaning wordt de tekst van dit artikel opgenomen.

Art. 10
Elke aanvraag tot ontslag dient per aangetekende brief aan de Raad van Bestuur gericht te
worden.
Wie verwaarloost op die wijze zijn ontslag, minstens één maand vóór het einde van het
maatschappelijk jaar in te dienen, blijft de bijdrage voor het volgende maatschappelijk
jaar verschuldigd.
Het ontslag door een lid ingediend stelt geen einde aan zijn lidmaatschap. Deze
beëindiging is slechts voltrokken door de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de Raad
van Bestuur of, indien deze Raad geen antwoord verstrekt, zes maanden na de ontvangst
van de ontslagbrief.

Art. 11
Het ontslaggevend lid blijft onderworpen aan de disciplinaire macht van de Raad van
Bestuur voor alle feiten gebeurd tijdens de periode van zijn lidmaatschap.
De sancties en maatregelen voorzien door alle reglementen en besluiten, zullen ook na
zijn aanvraag tot ontslag tegenover hem mogen toegepast worden.
De Raad van Bestuur kan zelfs de aanvraag tot ontslag weigeren en sancties treffen
overeenkomstig art. 42 e.v.
In geval van schorsing blijft het lidmaatschap behouden met alle daaraan verbonden
verplichtingen.
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TOETREDINGSVOORWAARDEN
VOORSTELLING VAN KANDIDAAT-LEDEN

Art. 12
Een kandidaat-lid zal een aanvraag indienden door invulling van de daartoe bestemde
formulieren.
De aanvraag dient medeondertekend te worden door twee in België gevestigde
definitieve leden. Zij worden vermoed goed op de hoogte te zijn van de morele en
financiële reputatie van de voorgestelde kandidaat en zullen desgewenst de nodige
inlichtingen aan de Raad van Bestuur verschaffen.
De kandidaat zal bovendien aan volgende voorwaarden voldoen:
1. meerderjarig zijn,
2. in het volle genot zijn van zijn burgerrechten en een bewijs van goed gedrag
voorleggen van recente datum, afgeleverd door de politie-autoriteiten van zijn
woonplaats en desgevallend van het land van herkomst,
3. in België woonachtig zijn sedert ten minste twee jaar,
4. ten minste twee jaar in de diamantsector werkzaam zijn,
5. in regel zijn met de handelswetgeving,
6. voldaan hebben aan zijn verplichtingen betreffende de inkomstenbelasting.
De Raad van Bestuur kan in bepaalde gevallen de voorwaarden hierboven vermeld sub. 3
wijzigen.

Art. 13
Bonafide kooplieden, die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen zich als buitenlands
lid laten voorstellen.
De kandidatuur voor lidmaatschap van een in het buitenland verblijvend koopman moet
ingediend worden door de betrokkene op het daartoe bestemde formulier
medeondertekend door drie in België gevestigde definitieve leden, waarvan één optreedt
als “garant”, hetgeen op het aanvraagformulier wordt aangegeven. De garant moet met de
aanvrager de laatste 2 jaar bestendige handelsbetrekkingen hebben onderhouden.
De garant verbindt zich bij de aanneming van het buitenlands lid zich persoonlijk solidair
borg te stellen voor alle handelsverrichtingen met andere leden of reglementair
geïntroduceerde bezoekers van één van de bij de FEDERATIE DER BELGISCHE
DIAMANTBEURZEN aangesloten beurzen.
Deze borg zal 250.000 US$ bedragen en geldig zijn voor een periode van 2 jaar. Hierna
zal deze borg jaarlijks hernieuwd moeten worden.
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De garant mag te allen tijde zijn waarborg intrekken, mits dit schriftelijk en gelijktijdig
aan de Raad van Bestuur en aan de belanghebbende mede te delen. Ten laatste de tweede
werkdag na dergelijke mededeling wordt zij bij middel van aanplakking in het
beurslokaal bekend gemaakt. De intrekking wordt tevens aan de zustervereningingen van
de FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN medegedeeld voor
gelijkaardige aanplakking.
De intrekking heeft slechts uitwerking de derde werkdag na de datum van de aanplakking
en het buitenlands lid zal vanaf dan geschorst zijn, tezij hij een ander lid, door de Raad
van Bestuur aanvaard, als garant kan aanduiden, die bereid is om de verplichtingen van
borg, in de zin van huidig artikel, schriftelijk te aanvaarden.
De Raad van Bestuur kan zijnerzijds beslissen dat het buitenlands lid in de vervanging
moet voorzien van de borg.
Dergelijke beslissing wordt schriftelijk en gelijktijdig aan het buitenlands lid en aan de
garant medegedeeld. De formaliteiten met de daaraan gehechte gevolgen worden
geregeld zoals hierboven bepaald.
In ieder van beide gevallen zal een buitenlands lid, sinds meer dan een maand in
hogergemelde omstandigheden geschorst, zijn lidmaatschap automatisch verliezen, tenzij
hij binnen deze termijn een nieuwe aanvaarde garant heeft aangeduid.
De Raad van Bestuur, wat zijn vennootschap betreft, kan te allen tijde alle in huidig
artikel bepaalde termijnen en voorwaarden (o.a. het bedrag van de borgstelling) wijzigen.
Het buitenlands lid heeft niet het recht bezoekers in het beurslokaal in te leiden.

Art. 14
Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat de betrokken kandidatuur in aanmerking kan
komen, zal de ingestuurde aanvraag, door aanplakking in de beurslokalen van de
aangesloten beurzen bekendgemaakt worden, minstens één maand voor de Raad van
Bestuur bijeenkomt om over de kandidaturen te beslissen.
De leden hebben de zedelijke verplichting gebeurlijke bezwaren tegen het aannemen van
een kandidaat aan de Raad van Bestuur bekend te maken.

Art. 15
Tijdens zijn zittingen beraadslaagt en stemt de Raad van Bestuur over de aanneming van
de kandidaturen en beslist soeverein hierover.
Kandidaturen kunnen enkel aangenomen worden als ten minste de helft van de Raad van
Bestuur aanwezig is. Om aangenomen te worden moet de kandidaat 2/3 van de
aanwezige stemmen behalen. De stemming is geheim.
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De aangenomen kandidaat blijft gedurende de periode van 2 jaar – vanaf de datum van
aanneming- voorlopig lid.
Na deze periode verwerft hij van rechtswege de hoedanigheid van definitief lid.

Art. 16
Een geweigerde kandidaat mag zich na verloop van één jaar terug laten voordragen. In
uitzonderlijke omstandigheden, beoordeeld door de Raad van Bestuur, kan een
hernieuwde kandidatuur binnen een kortere termijn in aanmerking worden genomen.

Art. 17
Elke wijziging van activiteit alsmede elke adresverandering dient onmiddellijk
schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan de Raad van Bestuur die deze wijziging
dient goed te keuren.
Dient eveneens aan de Raad van Bestuur gemeld te worden, de verplaatsing van de
maatschappelijke en/of bedrijfszetel wanneer het gaat over vennootschappen, bedoeld in
art. 3.

Art. 18
Elk lid dat belangen neemt (onder welke vorm ook) in een handelsvennootschap met of
zonder rechtspersoonlijkheid en waarvan het doel diamantverhandelingen beoogt, dient
zulks ter kennis te brengen van de Raad van Bestuur.
Elke aanvaarding of verandering van een functie, in de schoot van dergelijke
handelsvennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid dient eveneens ter kennis
gebracht te worden van de Raad van Bestuur.

Art. 19
Door “adreswijziging” in de zin van art. 17 wordt niet alleen begrepen een wijziging van
de officiële inschrijving in de bevolkingsregisters, maar ook van de feitelijke
verblijfplaats en (eventueel) de plaats van daadwerkelijke bedrijvigheid.
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Alle mededelingen, notificaties en betekeningen aan de leden vanwege de Raad van
Bestuur, de Weekcommissarissen, de Bestendige Commissie van Schuldvereffening of
andere instanties opgericht in de schoot van de Beurzen, de Federatie der Belgische
Diamantbeurzen of van de Wereldfederatie der Diamantbeurzen, geschieden rechtsgeldig
op het adres oorspronkelijk door het lid aangegeven of vermeld in de jongste
adreswijziging.
Alle mededelingen, notificaties en betekeningen aan deze vennootschappen geschieden
rechtsgeldig op het adres van de laatst gekende maatschappelijke zetel.
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BEZOEKERS

Art. 20
Handelaars en fabrikanten in diamanten en edelstenen die buiten België gevestigd zijn,
hebben het recht het beurslokaal te betreden met het oog op handelsverrichtingen, onder
voorwaarde zich door een definitief lid van de aangezochte beurs te doen inleiden. Zulke
personen worden hierna “bezoekers” genoemd.
De bezoekers zullen voorafgaandelijk hun handtekening plaatsen in het daartoe bestemde
register, op het Secretariaat gehouden, en tevens aldaar een inlichtingenfiche invullen en
ondertekenen, volgens het in bijlage aangehechte model, waarbij zij erkennen kennis
gekomen te hebben van alle reglementen en zich hieraan onherroepelijk te onderwerpen.
Behoudens toepassing van art. 21, zal de inleider deze fiche medeondertekenen.
Bezoekers zijn onderworpen aan alle verplichtingen opgelegd aan de leden zoals vermeld
in art. 1 tot 4 van huidig reglement.
Daarenboven zal iedere bezoeker, telkens hij zich naar het lokaal begeeft, zijn
aanwezigheid doen vermelden in hogervermeld register.

Art. 21
Kandidaat-bezoekers die sinds minstens twee jaar lid zijn van een beurs aangesloten bij
de Wereldfederatie der Diamantbeurzen, zijn op hun verzoek ontslagen van de
verplichting zich te doen inleiden, mits zij door de bevoegde autoriteit van hun eigen
beurs een certificaat bezorgen, rechtstreeks door deze autoriteit gericht aan de Raad van
Bestuur van de aangezochte Belgische beurs, waarin bevestigd wordt dat de kandidaatbezoeker sinds minstens twee jaar lid is en bekend staat als een handelaar met goede
reputatie.
Iedere beurs heeft het recht bijkomende voorwaarden en beperkingen te stellen voor de
toepasselijkheid van huidige beschikking.
Ingeval van toepassing van huidige bepaling, vervallen tevens de voorschriften van art.
23 tot en met 25; art. 20, al. 2 en 3, alsmede art. 22 blijven echter toepasselijk.

Art. 22
Het recht toegang te verlenen, te weigeren, of in te trekken aan bezoekers, behoort
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Deze is niet gehouden de redenen van zijn beslissing kenbaar te maken.
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Art. 23
De inleider heeft de verplichting zijn bezoeker te begeleiden in de beurslokalen. Hij zal
ervoor waken dat de bezoeker de reglementen en usances van de diamantbeurzen zal
eerbiedigen. Hij staat borg voor de goede handelsmoraliteit van de bezoeker.

Art. 24
De inleider is slechts verantwoordelijk voor de goede afloop van de handelszaken door de
bezoeker afgesloten, indien hij bij die gelegdenheid zijn handtekening heeft verleend. In
laatstgenoemd geval, zal hij beschouwd worden als solidair borg voor zijn bezoeker.
De inleider is eveneens solidair borg voor zijn bezoeker in verband met de vergoeding die
verschuldigd zou zijn ingevolge schade door de bezoeker berokkend, buiten iedere
overeenkomst, aan personen of zaken zich bevindend in het beurslokaal.

Art. 25
De verantwoordelijkheid van de inleider zoals omschreven in art. 23 en 24, geldt slechts
voor de tijd aangeduid ter gelegenheid van de inschrijving in het register der bezoekers,
zoals vermeld in art. 20; wat betreft de verrichtingen waarvoor de inleider zijn
handtekening heeft verleend, blijft hij verantwoordelijk tot de afwikkeling ervan.
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BEMIDDELAARS

Art. 26
Bemiddeling is in een overeenkomst als tussenpersoon of bemiddelaar handelen.
Bemiddeling kan bestaan gezamenlijk uit de drie hierna beschreven stadia, of uit het
eerste en het tweede stadium, of beperkt blijven tot het eerste:
1. De partijen effectief bij elkaar brengen met het oog op het afsluiten van een
overeenkomst, hetzij de partijen als contractanten bij elkaar brengen zonder dat zij
elkaar noodzakelijkerwijze ontmoeten.
2. Het betrachten een akkoord te bereiken.
3. De uitwerking van het akkoord tot stand brengen.
In geval dat de goederen toevertrouwd worden aan een bemiddelaar, is de eigenaar van
de goederen gehouden een ontvangstbewijs te laten ondertekenen door de bemiddelaar.
Anderzijds zal de bemiddelaar bij teruggave der goederen ervoor dienen te zorgen dat
hem ontlasting wordt verleend.

Art. 27
Het is de bemiddelaar verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, de
goederen die hem werden toevertrouwd, aan derden toe te vertrouwen. Hij is steeds
verplicht aan de eigenaar rekenschap te geven betreffende de hem toevertrouwde
goederen en deze op eerste verzoek aan de eigenaar terug te geven. Hij mag op de hem
toevertrouwde goederen niet zelf bieden noch deze kopen zonder uitdrukkelijke
toestemming van zijn opdrachtgever.

Art. 28
Bij een niet-contante betaling is de bemiddelaar niet aansprakelijk voor de goede
afwikkeling van de zaak tenzij er een uitdrukkelijke andere overeenkomst is.

Art. 29
De vergoeding voor de bemiddeling bedraagt 1% van het bedrag van de verrichte
handeling tenzij andersluidende overeenkomst.
Deze vergoeding is ten laste van de koper tenzij andersluidende overeenkomst.
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De continuïteit van de vergoeding in hoofde van de bemiddelaar wordt bepaald door de
overeenkomst.
Desgevallend kan de vergoeding afhankelijk worden gesteld van het blijvend en effectief
deelnemen aan de transacties.
Bij gebrek aan instemming betreffende de toepassing en/of de hoegrootheid van de
vergoeding zal het geschil worden voorgelegd aan de weekcommissarissen, zoals hierna
bepaald in art. 34 e.v.
In geval van een onrechtmatig bemiddelaarsloon zal dit volledig tussen koper en verkoper
gelijk verdeeld worden, onafgezien van sancties bepaald door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur behoudt zich alle rechten voor ingelicht te worden omtrent de
identiteit van koper en verkoper indien zulks nodig wordt geacht.

Art. 30
Een lot kan verzegeld worden, hetzij met vermelding van prijs, hetzij “op zicht” d.w.z.
zonder vermelding van prijs.
Een verzegeld lot noemt men een cachet. Een cachet is geldig uiterlijk tot het sluitingsuur
van de beurslokalen, de volgende werkdag, tenzij anders overeengekomen.

Art. 31
Indien met de cachetgever binnen hogervermelde termijn geen contact kan worden
genomen, kan de aanvaarding van de offerte bij het bestuur bevestigd worden.
Indien de eigenaar of bemiddelaar er niet in slaagt het cachet door de kandidaat-koper te
doen verbreken, mag dit uitsluitend gebeuren met akkoord van de Raad van Bestuur.
Het eigenmachtig openen van een cachet is niet toegelaten.

Art. 32
Een onvoorwaardelijke offerte wordt als een contant bod aanzien.
In geval van verkoop op termijn is de koper verplicht de overeengekomen datum van
betaling schriftelijk te vermelden.
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RAAD VAN BESTUUR EN WEEKCOMMISSARISSEN

Art. 33
Het bestuur van de maatschappij, buiten wat statutair aan de Algemene Vergadering van
aandeelhouders voorbehouden is, is toevertrouwd aan de Raad van Bestuur.
Het dagelijks bestuur, wat betreft de relaties met de leden, wordt uitgeoefend door twee
bestuurders, weekcommissarissen genoemd, die iedere week door de Raad hiertoe zijn
afgevaardigd.
De weekcommissarissen doen de orde in de lokalen heersen en doen de reglementen
naleven.
Zij fungeren tevens als verzoeningscommissie in geschillen tussen de leden en als
onderzoekscommissie in disciplinaire aangelegenheden, zoals bedoeld in art. 42 e.v.
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GESCHILLEN

Art. 34
Alle geschillen die tussen leden ontstaan, kunnen op verzoek van één van hen aan de
weekcommissarissen voor bemiddeling worden onderworpen. De weekcommissarissen
zullen trachten deze aangelegenheid in der minne te regelen ter gelegenheid van één of
meerdere commissiezitting(en).

Art. 35
Indien partijen alsdus een volledig of gedeeltelijk akkoord bereiken, worden de
bepalingen ervan in een proces-verbaal opgenomen dat ondertekend wordt door alle
betrokken partijen en door de weekcommissarissen. Dergelijk proces-verbaal verbindt
enkel de partijen bij uitsluiting van iedere verbintenis in hoofde van de
weekcommissarissen en/of de vennootschap.

Art. 36
Indien geen akkoord bereikt wordt betreffende het geheel van het geschil of sommige
punten ervan, dan wordt hiervan eveneens een proces-verbaal opgesteld dat summier de
(overblijvende) geschilpunten samenvat en getekend wordt door alle partijen en door de
weekcommissarissen.
Weigert een partij dit proces-verbaal te ondertekenen, dan wordt zulks door de
weekcommissarissen vermeld. Daarna zullen partijen het recht hebben zich in arbitrage te
voorzien, overeenkomstig het afzonderlijk reglement op dit stuk.

Art. 37
Wanneer een geschil ontstaat tussen leden van verschillende beurzen aangesloten bij de
Federatie der Belgische Diamantbeurzen, dan wordt eveneens de procedure van art. 34
e.v. toegepast door de weekcommissarissen van de beurs waar de klacht het eerst werd
neergelegd. Dergelijke tussenkomst sluit de latere tussenkomst van de andere beurzen uit,
inbegrepen de eventuele latere arbitrage.
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Art. 38
In afwijking van art.37, wanneer een geschil ontstaat tussen een lid van één van de
Belgische Diamantbeurzen en een lid van een buitenlandse beurs, aangesloten bij de
Wereldfederatie der Diamantbeurzen, dan zal dit geschil verplichtend onderworpen zijn
aan de procedure die desbetreffend door het reglement van de Wereldfederatie der
Diamantbeurzen voorgeschreven is.

Art. 38bis
Ieder lid van een beurs zal gebonden zijn door het reglement van arbitrage van de
Wereldfederatie der Diamantbeurzen en in het bijzonder door art. 4 van haar reglement
van inwendige orde, en indien plaatselijke wetten dat voorschrijven, onderworpen aan de
wederzijdse verplichting (mutual binding) van een lid van een andere beurs die eveneens
door dit reglement gebonden is.

Art. 39
Personen die aan huidig reglement onderworpen zijn, stemmen er uitdrukkelijk in toe alle
betwistingen die zij onder elkaar zouden hebben, na verplichte tussenkomst van de
weekcommissarissen zoals bepaald in art. 34 e.v., uitsluitend aan arbitrage te
onderwerpen, overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder reglement op dit stuk.
Personen die beweren – hetzij tijdens een weekcommissie, hetzij in het kader van een
arbitrageprocedure, hetzij voor een rechtbank – dat de firma (‘s) waaraan zij verbonden
zijn volgens art. 3 van het Gelijkluidend Reglement voor de Antwerpse Diamantbeurzen,
niet onderworpen zijn aan het arbitragestelsel, zullen van rechtswege hun lidmaatschap
verliezen, mits in gebreke gesteld te worden.

Art. 40
Niet-leden die in een geschil betrokken zijn met een lid kunnen eveneens toepassing
vragen van de procedure van art. 34 e.v. Te dien einde richten zij een geschreven verzoek
tot de Raad van Bestuur die soeverein oordeelt of dergelijk verzoek al dan niet kan
worden ingewilligd. In de aanvraag moet het niet-lid verklaren, indien de
weekcommissarissen geen akkoord kunnen bewerkstelligen, te verzaken aan iedere
andere procedure dan de arbitrage volgens het afzonderlijk reglement op dit stuk van
toepassing.
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Art. 41
Wanneer de weekcommissarissen, ter gelegenheid van hun tussenkomst in verband met
een geschil, kennis krijgen van feiten die aanleiding kunnen geven tot disciplinaire
sancties, dan brengen zij hierover afzonderlijk verslag uit aan de Raad van Bestuur, tenzij
zij oordelen dat toepassing moet worden gemaakt van art. 47.
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DISCIPLINAIRE PROCEDURE

Art. 42
Behoudens toepassing van art. 47, kunnen disciplinaire sancties enkel getroffen worden
door de Raad van Bestuur. De beslissing om een lid disciplinair te vervolgen, wordt
genomen bij eenvoudige meerderheid van de Raad mits de aanwezigheid van 2/3 van zijn
leden. De beslissing wordt opgetekend in een afzonderlijk proces-verbaal in een speciaal
daartoe gehouden register. Het wordt ondertekend door minstens drie bestuurders. De
Raad kan een beslissing nemen in de zin van huidige bepaling van ambtswege, op verslag
van de weekcommissarissen of op schriftelijke klacht van één of meerdere leden, gericht
aan de Raad.

Art. 43
Wanneer het wegens aan een lid of bezoeker ten laste gelegde feiten te vrezen is dat hij
de orde overtreedt en zijn verdere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan
derden of de eer van het beroep kan schaden, kan de Raad van Bestuur bij eenvoudige
meerderheid de bezwarende maatregelen nemen die de voorzichtigheid vereist en zelfs
aan het lid of aan de bezoeker de toegang tot de lokalen ontzeggen gedurende ten hoogste
drie maanden. Deze termijn kan worden verlengd bij een met redenen omklede beslissing
van de Raad van Bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid. Deze beslissing wordt
opgetekend in een afzonderlijk proces-verbaal in het register waarvan sprake in art. 42.
Deze maatregelen houden geen oordeel in nopens het bestaan van een fout of
tekortkoming in hoofde van de betrokken persoon. Ook kunnen deze maatregelen
getroffen worden in geval van wanbetaling van lidgelden of cotisaties.

Art. 44
De voorlopige ontzegging van de toegang kan door de Raad van Bestuur bekendgemaakt
worden in het Beurslokaal. Deze bekendmaking zal vergezeld zijn van de aanduiding:
“De aandacht wordt erop gevestigd dat deze maatregel in het belang van de algemene
orde getroffen wordt bij toepassing van art. 43 van het Reglement en geen sanctie
uitmaakt.”
Dergelijke maatregel kan ook kenbaar gemaakt worden aan de zusterverenigingen van de
Federatie en/of van de Wereldfederatie, met dezelfde aanduiding dat het geen sanctie
betreft.
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Art. 45
De mogelijke sancties zijn:
- een blaam;
- een boete van hoogstens 250.000 BEF;
- een schorsing voor een bepaalde tijd van hoogstens twee jaar of voor onbepaalde tijd bij
toepassing van art. 46; deze sanctie ontzegt voorlopig aan het betrokken lid de
uitoefening van zijn rechten van lidmaatschap, zonder zijn verplichtingen te verminderen;
- de uitsluiting.
Een beslissing van schorsing kan al dan niet vergezeld zijn van een boete. Desgevallend
zal de schorsing in elk geval gehandhaafd blijven tot volledige betaling van de boete.
Een disciplinaire sanctie laat onverminderd de eventuele rechten van een benadeelde
partij.

Art. 46
De Raad van Bestuur kan een schorsing uitspreken voor onbepaalde tijd, totdat het
betrokken lid aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voldoening aan deze voorwaarden
wordt op verzoek van het lid door de Raad vastgesteld, die dan de beëindiging van de
schorsing desgevallend bevestigd.

Art. 47
In het kader van hun disciplinaire functie kunnen de weekcommissarissen tegenover
overtreders van de orde of van de reglementen de geschikte beslissingen treffen alsmede
een sanctie opleggen, zijnde een blaam, een boete van hoogstens 25.000 BEF of een
schorsing van hoogstens twee weken. Een beslissing van schorsing kan al dan niet
vergezeld zijn van een boete. Desgevallend zal de schorsing alleszins voortduren tot
volledige betaling van de boete.
De beslissing wordt opgetekend in een speciaal daartoe gehouden register.
De beslissing zal ter zitting medegedeeld worden aan het betrokken lid.
Bij afwezigheid zal deze beslissing worden medegedeeld per aangetekende brief, door
drager of door de post.
De weekcommissarissen zullen eveneens moeten beslissen of een beroep tegen hun
beslissing schorsend is of niet. Zij zullen eveneens het vertrekpunt van de looptijd van dit
eventueel beroep dienen te bepalen.
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Een beroep tegen disciplinaire maatregelen door de weekcommissarissen beslist, kan bij
de Raad van Bestuur binnen de acht dagen per aangetekende en gemotiveerde brief
worden ingediend. De Raad beslist bij eenvoudige meerderheid na het betrokken lid
gehoord te hebben. De weekcommissarissen die de sanctie getroffen hebben, nemen geen
deel aan de beraadslaging, die zij niet zullen bijwonen. De Raad kan de sanctie niet
verzwaren.
Wanneer toepassing is gemaakt van huidige bepaling, kunnen geen verdere disciplinaire
sancties worden getroffen, onverminderd de eventuele rechten van een benadeelde partij.

Art. 48
Sancties kunnen getroffen worden lastens een lid dat :
a) bij definitief vonnis veroordeeld is in de zin van art. 1, 1 bis of 2 van het K.B. nr.
22 van 24 oktober 1934;
b) om andere redenen door een rechtbank zwaar werd veroordeeld;
c) de zedelijke of stoffelijke belangen van de maatschappij of van andere leden heeft
gekrenkt;
d) het lidgeld voor één jaar lidmaatschap bij één van de beurzen aangesloten bij de
Federatie der Belgische Diamantbeurzen niet heeft betaald;
e) zonder geldige redenen schulden niet betaalt die hij erkend heeft of niet ernstig
kan betwisten;
f) een cheque zonder dekking heeft uitgegeven;
g) verantwoordelijk is voor een geprotesteerde wissel of heeft deel genomen aan het
maken of verhandelen van een plezierwissel;
h) zich in de toestand bevindt voorzien in art. 53 alinea 2;
i) zonder geldige redenen niet verschijnt voor de weekcommissarissen, voor de
Raad van Bestuur, voor de Eerste Voorzitter van de Algemene Verzoenings- en
Scheidsraad, voor de Scheidsrechters, voor de bestendige Commissie van
Schuldvereffening en voor al de andere in de school van de Federatie der
Belgische Diamantbeurzen opgerichte Commissies;
j) weigert een compromis bij de Raad van Arbitrage te tekenen;
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k) de uitspraken niet nakomt van de lichamen of instellingen vermeld onder alinea i,
ondermeer niet vrijwillig voldoet aan een definitieve arbitrale beslissing;
l) zich niet onderwerpt aan de besluiten van de Raad van Bestuur of van andere
gezaghebbende organen.

Art. 49
Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing getroffen heeft in de zin van art. 42, wordt
het betrokken lid binnen de maand hiervan op de hoogte gebracht door een aangetekende
brief, per drager of per post, met beknopte vermelding van de feiten die tot deze
beslissing aanleiding hebben gegeven. Tevens wordt het lid uitgenodigd zich op een
bepaalde dag en uur aan te bieden voor de weekcommissarissen om gehoord te woren
nopens zijn zienswijze betreffende de feiten. Vóór laatstbedoelde datum kan het
betrokken lid aan de Raad van Bestuur ook zijn opmerkingen en verdedigingsmiddelen
schriftelijk mededelen, in welk geval hij niet verplicht is voor de weekcommissarissen te
verschijnen.

Art. 50
Om een sanctie te beslissen, moeten ten minste 2/3 van de bestuurders aanwezig zijn, niet
meegerekend de twee weekcommissarissen die in de zaak zijn opgetreden in de zin van
art. 34 en/of art. 48, die de beraadslaging niet mogen bijwonen.
De beslissing die een sanctie uitspreekt, moet met redenen omkleed zijn en kan slechts
genomen worden met 2/3 van de stemmen uitgebracht in geheime stemming door de
aanwezige bestuurders.
Een afzonderlijk gemotiveerd proces-verbaal van de beslissing zal worden opgesteld en
ondertekend door minstens drie bestuurders. Het wordt opgenomen in het register
waarvan sprake in art. 42. Kopie van dit proces-verbaal zal worden betekend aan het
betrokken lid, per aangetekende brief, per drager of per post, telkens een sanctie wordt
uitgesproken.
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Art. 51
De Raad van Bestuur heeft het recht in het handelslokaal bekend te maken de namen van
leden:
1. die van de Raad van Bestuur een blaam ontvingen, beboet, geschorst of
uitgesloten werden, met of zonder vermelding der redenen;
2. die door een andere bij de Wereldfederatie der Diamantbeurzen aangesloten
beurs, geschorst of uitgesloten werden, met vermelding van het desbetreffende
artikel van de Reglementen van Inwendige Orde van de Wereldfederatie der
Diamantbeurzen en/of van huidig Gelijkluidend Reglement.
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COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

Art. 52
Bij financiële moeilijkheden is elk lid verplicht de regeling van zijn zaken toe te
vertrouwen aan de bestendige Commissie van Schuldvereffening, die te dien einde werd
opgericht in de schoot van de Federatie der Belgische Diamantbeurzen en die zich van
haar mandaat zal kwijten volgens de artikelen van haar reglement.
De Bestendige Commissie van Schuldvereffening kan eveneens, op verzoek van het
Bestuur van één van de aangesloten Beurzen, de toestand van een lid onderzoeken,
wanneer financiële moeilijkheden vastgesteld worden.

FAILLISSEMENT

Art. 53
Een in faillissement verklaard lid verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van lid.
Een lid, bestuurder, afgevaardigde bestuurder, zaakvoerder, commissaris, directeur,
werkend vennoot, of bijzonder gevolmachtigde, (in de zin van art. 3) van een
handelsvennootschap met- of zonder rechtspersoonlijkheid welke failliet verklaard werd
en waarvan de bedrijvigheid verband houdt met de diamanthandel, kan door de Raad van
Bestuur van de Beurs waarbij hij aangesloten is, worden geschorst of uitgesloten.
Een lid waarvan het faillissement is aangevraagd, dient hiervan spontaan en onmiddellijk
de Raad van Bestuur van de Beurs waarvan hij lid is, in kennis brengen. Hij zal dienen te
verschijnen voor de eerstvolgende weekcommissie en een beknopte uitleg geven
betreffende het aanvragen van het faillissement.
De weekcommissarissen zullen hierover verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur die,
na beraadslaging tijdens de eerstvolgende zitting, een beslissing zal kunnen nemen
overeenkomstig art. 43 e.v.
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GEVONDEN VOORWERPEN

Art. 54
Ieder lid of bezoeker die voorwerpen, goederen, geld of waardevolle documenten vindt in
het beursgebouw, is verplicht deze onverwijld af te geven op het Secretariaat.
Goederen of documenten worden voorzien van een etiket en gecacheteerd.
Een summiere vermelding van de gevonden voorwerpen wordt aan de leden kenbaar
gemaakt in het beurslokaal. De Secretaris houdt een speciaal register bij waarin worden
opgetekend: de datum, de identiteit van de vinder(s), een beschrijving van het gevonden
voorwerp en de plaats waar het werd gevonden.
Leden of bezoekers die een voorwerp, goederen of documenten verliezen worden
aangeraden dit onmiddellijk te melden aan het Secretariaat, samen met alle nuttige
inlichtingen betreffende de plaats van het verlies en de nauwkeurige identificatie van het
voorwerp. Zij melden ook het bestaan van een eventuele verzekeringspolis.
De Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde, oordeelt soeverein over de identificatie van
de eigenaar(s) van gevonden voorwerpen.
Indien drie jaar verstreken zijn sedert de dag van de vondst, kan de Raad van Bestuur
over de voorwerpen beschikken.
De oorspronkelijke eigenaar heeft dan geen verhaal meer, tenzij t.o.v. personen van wie
de kwade trouw zou bewezen worden.
Indien de gevonden voorwerpen, waarover de Raad van Bestuur mag beschikken luidens
de voorgaande bepaling, waardevol zijn heeft de vinder recht op een vergoeding ten
belope van de helft van zijn waarde, na voorafgaandelijke aftrek van de bewaar- en
andere kosten.
De Raad van Bestuur kan eveneens, zolang de voorwerpen in bewaring zijn, alle
conservatoire maatregelen nemen om waardeverlies te voorkomen, en zelfs te dien einde
tot verzilvering overgaan.
In dit geval vervangt de opbrengst het verloren voorwerp.
De oorspronkelijke eigenaar heeft in geen geval enig verhaal jegens de vennootschap en
kan geen aanspraak maken op intrest of andere opbrengsten die de gevonden voorwerpen
zouden hebben afgeworpen.
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Art. 55
De vennootschap, noch haar bestuurders, kunnen ooit verantwoordelijk gesteld worden
voor het verlies van zaken of waarden, die de leden of de bezoekers aan haar
aangestelden toevertrouwden.

Art. 56
Een lid kan in geen geval de Raad van Bestuur of één van zijn leden of de maatschappij,
verantwoordelijk stellen voor gelijk welke door deze getroffen besluiten, maatregelen en
sancties.

Art. 57
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen door de Raad van Bestuur worden
beslecht.
Het interpretatierecht van al de voorafgaande artikelen behoort uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
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BIJLAGE AAN ART. 20

FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W.
Antwerpsche Diamantkring C.V.
Beurs voor Diamanthandel C.V.
Diamantclub van Antwerpen C.V.
Vrije Diamanthandel N.V.

INLICHTINGENFICHE BEZOEKER

Naam : ................................................................................................ Datum : .................................
Voornaam : ...........................................................................................................
Adres buitenland : .................................................................................................

....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Adres binnenland : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nummer reispas of identiteitskaart : ..................................................................................................
Inleider : .............................................................................................................................................
Statuut inleider : .................................................................................................................................
Beroep bezoeker : ..............................................................................................................................
Dagkaart N° : .....................................................................................................................................
Weekkaart N° : ...................................................................................................................................
Maandkaart N° : .................................................................................................................................
Handtekeningen :
Bezoeker: ...........................................................................................................................................
Inleider: ..............................................................................................................................................
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VERSO INLICHTINGENFICHE

Voor eventuele verlengingen en hernieuwingen van eenzelfde bezoeker:

“De ondergetekende erkent hiermede in het bezit te zijn gesteld van een exemplaar van
de tekst van het “GELIJKLUIDEND REGLEMENT VOOR DE ANTWERPSE
DIAMANTBEURZEN”, alsmede van de tekst van het “REGLEMENT VAN DE
ALGEMENE VERZOENINGS- EN SCHEIDSRAAD” van de Federatie der Belgische
Diamantbeurzen.
Hij/Zij erkent dat hij/zij aan de bepalingen hiervan onderworpen is en hij/zij aanvaardt de
hieruit voortvloeiende verplichtingen in volle vrijheid en zonder voorbehoud. Meer
bepaald aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk alle betwistingen met andere, aan eerstgenoemd
reglement onderworpen personen, te onderwerpen aan arbitrage zoals voorzien in artikel
39 van dit reglement en overeenkomstig de procedure voorzien in het tweede
bovengenoemd reglement.”

“The undersigned acknowledges the reception of a copy of the “GELIJKLUIDEND
REGLEMENT VOOR DE ANTWERPSE DIAMANTBEURZEN” and of a copy of the
“REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VERZOENINGS- EN SCHEIDSRAAD” of the
Federation of Belgian Diamond Bourses. He/She also acknowledges reception of an
English translation of these documents, the Dutch versions however prevailing over the
English in case of discrepancy.
He/She acknowledges and agrees freely and without any reservations that all rules
prescribed in these texts are applicable to and enforceable on him/her. More specifically
he/she expressly accepts to submit all disputes, with other persons bound by the first
aforementioned regulations, to arbitration as provided for in article 39 of said regulations
in accordance with the rules of the second aforementioned regulations.”

Eigenhandig te schrijven:
Gelezen en goedgekeurd / Read and approved

Handtekening.........................................................................................................signature
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