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Intern Reglement
DEONTOLOGISCHE CODE TEGEN DE MENSENHANDEL
ART. 1 : Gewettigd verblijf
Voor sportbeoefenaars die met een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld, dient de
sportfederatie te eisen dat de sportbeoefenaar een gewettigd verblijf op het Belgische
grondgebied moet kunnen aantonen om lid te worden van de sportfederatie. Deze verplichting
vloeit voort uit de wet op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van buiten de
Europese Unie.
Vooraleer Judo Vlaanderen een vergunning toekent aan een buitenlandse sportbeoefenaar
met een arbeidsovereenkomst, dient de sportbeoefenaar of de club die de JV -vergunning
aanvraagt, aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied.
Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde
overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
ART. 2 : Mensenhandel.
Judo Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
bestrijding van de mensenhandel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
 de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel
en van de kinderpornografie, B.S., 25 april 1995
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
Diegene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België
binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij :
 ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige
kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
 of misbruik maakt van de bijzondere kwetsbare positie waarin de vreemdeling
verkeert, wordt bestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de
bestrijding van de mensenhandel.
ART. 3 : Tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
Judo Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a.
arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
 de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
B.S., 21 mei 1999
 het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
 het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 20 december 2001
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
Judo Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
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Het betreft:
 het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het
Vlaamse Gewest, B.S., 5 juni 1999
 het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van
13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest, B.S., 11 juli 2000
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
ART. 4 : Tuchtstraffen.
Overtredingen van de bepalingen in dit hoofdstuk kunnen worden gestraft zoals voorzien in
Intern Reglement.
Aanvullend kunnen volgende specifieke straffen worden toegepast:
Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de club kan de sanctie gaan van de
schrapping uit de federatie, schorsing en degradatie van de club naar een lagere afdeling,
schorsing of uitsluiting van de vergunninghouder, tot het opleggen van een geldboete gaande
van € 250 (euro) tot maximaal € 10.000 (euro).
Controlesysteem
In het kader van deelname aan de competitiesport (kampioenschappen, interclub) vraagt
Judo Vlaanderen aan de clubs en hun sportbeoefenaars, dat zij bij de aanvraag van de JVvergunning, voldoen aan alle gevraagde voorwaarden inzake administratieve verplichtingen
(o.a. arbeidskaart, verblijfsvergunning).
Nuttige adressen voor bijkomende inlichtingen
 Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België :
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken
Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
Tel : 02 206 13 00
Internet : http://dofi.fgov.be


Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dienst Visa
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
Tel : 02 501 81 11
Internet : http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_België_komen/Visum_voor_België



Over de arbeidsvergunning en de arbeidskaarten A en B :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Migratie en Arbeidsmarktbeleid
Markiesstraat 1, 1000 Brussel
Tel : 02 553 43 96
Internet : http://vlaanderen.be/werk



Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Communicatiecentrum Noord
Vooruitgangstraat 80 (bus 1), 1030 Brussel
Tel : 02 204 18 85
Internet : http://brussel.irisnet.be
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