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Intern Reglement  
Deel 2: 

TOEGETREDEN LEDEN: DE VERGUNNINGHOUDERS. 

 
 
ART.  1 : Vergunninghouder. 
 
Een vergunninghouder is een lid van een aangesloten club die van het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen een 
vergunning krijgt om het judo te beoefenen. 
Een vergunning kan enkel door het  bestuursorgaan van Judo Vlaanderen worden uitgereikt. 
Een vergunninghouder kan ook door het bestuursorgaan worden uitgesloten na het betrokken toegetreden lid te 
hebben gehoord.  
 
De vergunning betekent voor de beoefenaar de uitdrukkelijke verbintenis zich te onderwerpen aan de statuten 
en het intern reglement van de federatie alsook aan alle door Judo Vlaanderen opgelegde verplichtingen.  Het is 
eveneens het bewijs van dekking door een ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
tijdens de beoefening van de judosport, dit in toepassing van desbetreffende wetgeving. 
 
ART.  2 : Ledenadministratie. 
 
Alle ledenadministratie (inclusief de modaliteiten van de gratis initiatie) gebeurt online via het 
ledendatabestand. Zie de gebruiksaanwijzing op de website van de federatie.  
Een vergunning is slechts geldig wanneer zij als geldig geregistreerd staat bij Judo Vlaanderen. 
 
ART. 3 : Informatie. 
 
Alle informatie met betrekking tot rechten en plichten van de vergunninghouders wordt gepubliceerd op de 
website van de federatie. 

 
ART. 4 : Graden. 
 
Het toekennen van kyu-graden is de bevoegdheid van de hoofdtrainer en deze worden door hem ingebracht in 
het ledendatabestand.  
 
Het toekennen van dan-graden is de bevoegdheid van de federatie en deze worden door het secretariaat 
ingebracht. 
 
Conform de statuten van de IJF kunnen buitenlandse judofederaties geen graden toekennen aan judoka’s van 
Judo Vlaanderen met de Belgische nationaliteit tenzij vooraf een schriftelijke toestemming is afgeleverd.  
  
De pdf-ledenlijsten van het ledendatabestand worden als geldig erkend voor aanmelding bij competitie en andere 
manifestaties.  
 
 
Deelname van leden van buitenlandse clubs  
Een judoka (al dan niet Belg) die niet in België verblijft en lid is van een buitenlandse club (lid van EJU of IJF) of 
een judoka (niet Belg) die in België verblijft (bijvoorbeeld inwonend in een grensgemeente of tijdelijk verblijf) en 
lid is van een buitenlandse club (lid van EJU of IJF) kan te allen tijde deelnemen aan de trainingen en de 
clubtornooien van Judo Vlaanderen op basis van zijn/haar buitenlandse vergunning. 
Voor deelname aan kampioenschappen waar een JV-vergunning vereist is, kan deze judoka lid worden van een 
JV-club en zo een JV-vergunning bekomen.  
De graad op deze vergunning zal dezelfde zijn als op zijn recentste buitenlandse vergunning. 
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Bij de aansluiting en telkens bij de verhoging van de buitenlandse graad dient een bewijs aan het secretariaat 
bezorgd te worden. Dit wordt verder administratief afgehandeld. 
Op de graadfiche van deze judoka in het ledendatabestand wordt de oorsprong van de graad vermeld. 
Bijvoorbeeld 1ste Dan (FRA). 
Op die wijze zullen de JV-judoka’s op een correcte manier eventuele Shiai-punten kunnen laten optekenen. 
 
Immigratie, vluchtelingen, enz. 
Judoka’s die zich permanent in België vestigen en lid waren van een buitenlandse club (lid van EJU of IJF) kunnen 
hun curriculum verder zetten binnen Judo Vlaanderen met hun buitenlandse graad als startpunt. Dit wordt 
verder administratief afgehandeld.  
 
Vergunninghouders van Judo Vlaanderen die wegens studie- of beroepsdoeleinden in het buitenland verblijven, 
hebben de toelating om tevens een vergunning te nemen in het land waar ze verblijven bij een federatie 
aangesloten bij de EJU of IJF. Judo Vlaanderen dient hiervan in kennis gesteld te worden; ze kunnen dan hun 
curriculum in het buitenland verderzetten. 
 
 
ART. 5 : Controle van de vergunningen. 
 
Te allen tijde kan de federatie controleren of de deelnemers aan de sportieve activiteiten van de aangesloten 
clubs over een geldige vergunning beschikken.  
 
 
ART. 6 : Overgangen en transferreglement. 
 
Een vergunninghouder heeft het recht te oefenen en zich aan te sluiten in de club van zijn keuze. 
Hij wordt voor een volledig jaar ingeschreven in zijn club en heeft een vergunning van Judo Vlaanderen waarvan 
de duur overeenstemt met deze periode.  
 
Einde vergunning 
Na de geldigheidsperiode van zijn vergunning en op voorwaarde dat ook het lidmaatschap met de club beëindigd 
is, kan de judoka bij eender welke club aansluiten en daar een vergunning nemen. 
 
Wettelijke regeling 
Het decreet van de Vlaamse regering waarborgt het recht van de niet-professionele sportbeoefenaar om het 
lidmaatschap van zijn club jaarlijks te beëindigen. 
 
Samenvatting: 
De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging 
jaarlijks te beëindigen. 
Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen 1 juni en 30 juni ter post aangetekende brief aan de 
opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs 
van verzending. De brief heeft uitwerking op I juli daaropvolgend. 
De sportverenigingen en de sportfederaties zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige 
beëindiging van de overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije keuze van 
aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet-professionele sportbeoefenaar eerbiedigen. 
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige beëindiging van een 
overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, naar aanleiding van of 
gekoppeld aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de opgezegde sportvereniging naar 
een andere vereniging, is verboden. 
De overeenkomst van een minderjarige sportbeoefenaar met een sportfederatie of een sportvereniging moet op 
straffe van nietigheid worden vastgesteld door een geschreven stuk dat medeondertekend is door de wettige 
vertegenwoordiger van de minderjarige. 
 
Bij het correct volgen van deze procedure is de judoka vrij om op 1 juli bij een andere club aan te sluiten.  
 
Praktische transferprocedure 
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1. Transferformulier 
Hoewel het gebruik van het transferformulier in bovengenoemde procedure niet verplicht is, biedt het enkele 
voordelen. 
Het invullen van naam en nummer van de nieuwe club en de handtekening van de voorzitter of secretaris van de 
nieuwe club laten toe dat op 1 juli de JV-vergunning getransfereerd wordt naar de nieuwe JV-club met behoud 
van de geldigheidsdatum. . De transferaanvraag van een minderjarige moet ondertekend  zijn door zijn wettige 
vertegenwoordiger. 
 
Indien geen nieuwe club wordt gekozen, wordt de vergunning op 1 juli voor de resterende geldigheid naar de JV-
transferclub overgezet.  
 
2. Indien de voorzitter en secretaris van de verlaten club voor akkoord tekenen, mag de transferaanvraag per 
gewone post of e-mail naar Judo Vlaanderen en de verlaten club gestuurd worden. 
Alle ander bepalingen blijven gelden.  
 
3. Transfer buiten de transferperiode 
 
3.1 Judoka 's jonger dan 12 of ouder dan 35 jaar kunnen ook buiten de transferperiode naar een andere club 
transfereren zonder akkoord van de verlaten club. De transferaanvraag mag per gewone post of e-mail naar de 
federatie en de verlaten club gestuurd worden 
 
3.2 Opening nieuwe club 
De voorzitter, secretaris en penningmeester, lid van een andere club, worden naar de nieuwe club getransfereerd 
op datum van de goedkeuring door het bestuursorgaan van de federatie. 
 
3.3 Sluiting van een club 
Wanneer zijn club niet langer bestaat, kan de judoka onmiddellijk transfereren naar eender welke JV-club door 
het opsturen van een transferaanvraag zoals in de praktische procedure. Akkoord van de verlaten club is niet 
mogelijk en dus niet nodig. De transfer naar een andere JV-club gaat in op datum van de ontvangst van de 
transferaanvraag door Judo Vlaanderen.  
Indien geen transfer aangevraagd wordt, blijft de vergunning geldig tot de einddatum. 
 
3.4 Fusie van een club 
Wanneer 2 of meer clubs fusioneren worden alle vergunningen van die clubs overgezet naar de nieuwe club met 
behoud van de geldigheidsduur. De judoka van de clubs die niet langer bestaan, kan onmiddellijk transfereren 
naar eender welke JV-club door het opsturen van een transferaanvraag naar de fusieclub en de federatie zoals in 
de vereenvoudigde procedure gedurende 2 maanden die volgen op de bekendmaking van de fusie. Akkoord van 
de verlaten club is niet nodig. De transfer naar een andere JV-club gaat in op datum van de ontvangst van de 
transferaanvraag door Judo Vlaanderen.  
 
3.5 Vervanging van de hoofdtrainer 
Wanneer de hoofdtrainer vervangen wordt, kan de judoka onmiddellijk transfereren naar eender welke JV-club 
volgens de praktische procedure gedurende 2 maanden die volgen op de bekendmaking van de vervanging. 
Akkoord van de verlaten club is niet nodig. De transfer gaat in op datum van de ontvangst van de 
transferaanvraag door de federatie. 
 
3.6 Met akkoord van beide clubs. 
Transfer is steeds mogelijk mits akkoord van beide clubs. De transfer gaat in op datum van de ontvangst van de 
transferaanvraag door de federatie. 
 
3.7 Transferprocedure tussen de twee federaties (JV en FFBJ) 
Doel: een duidelijke, eenvoudige procedure om als judoka van de ene naar de andere federatie over te stappen. 
Deze procedure doet geen afbreuk aan de rechten van de judoka om zijn lidmaatschap van zijn club en federatie 
te beëindigen volgens de geldende wettelijke regelgeving . 
Betrokken partijen:  

- de judoka of zijn wettelijke vertegenwoordiger indien minderjarig of onbekwaam. 
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- de huidige club 
- de huidige federatie 
- de nieuwe club 
- de nieuwe federatie 
- Judo Belgium (KBJB) als coördinator tussen de twee federaties 

Continuïteit: beide federaties erkennen elkaars graden, kwalificaties en resultaten. De huidige club en federatie 
verbinden zich tot het verstrekken van noodzakelijke, bijkomende informatie aan de nieuwe club en federatie 
met respect voor de GDPR. 
De transfer is enkel mogelijk met het officiële, tweetalige formulier. 
De judoka vult zijn gedeelte volledig in, laat beide clubs tekenen voor akkoord en bezorgt het formulier aan zijn 
huidige federatie. 
De huidige federatie tekent voor akkoord en bezorgt het formulier aan Judo Belgium. 
Judo Belgium tekent voor akkoord en bezorgt het formulier aan de nieuwe federatie. 
De nieuwe federatie ondertekent voor akkoord en bezorgt een kopie van het volledige formulier aan de vijf 
andere partijen. 
De ondertekening door de federaties gebeurt door de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester of de 
secretaris-generaal. Eén handtekening volstaat. 
De formulieren kunnen per e-mail met een bijlage worden verzonden. 

 

Datum van uitvoering: de transfer gaat in op de datum die de judoka op het formulier vooraf invult. Dit kan op 
eender welke datum van het jaar maar kan niet retroactief. 
De nieuwe club en de nieuwe federatie zetten de nodige administratieve stappen voor het lidmaatschap van de 
judoka. 
De verlaten club en federatie zetten de nodige administratieve stappen voor het beëindigen van het 
lidmaatschap van de judoka. 
Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor deze procedure. 
 
 
Uitzonderingen 
Bij uitzonderlijke omstandigheden kan steeds een transferaanvraag vergezeld van een gedetailleerde uitleg 
ingediend worden. De federatie kan de transfer toestaan of weigeren en zal daarover met alle betrokken partijen 
over de beslissing en bijhorende motivatie communiceren. 
 
Opstelling van de getransfereerde judoka 
De getransfereerde judoka geniet alle rechten in zijn nieuwe club en kan onmiddellijk opgesteld worden in de 
ploeg van zijn club.  
 
Beperking 
Als enige beperking geldt dat er slechts één transfer per jaar kan. 
 
Transferclub: 
Indien nodig kan de vergunning verwerkt worden in de transferclub (4124) zodat de judoka kan verder trainen 
en eventueel aan wedstrijden deelnemen. 
 
 
Transferlijst: 
De lijst van de transfers kan twee maand na de transferperiode geraadpleegd worden op de website van de 
federatie.  
 
Uitleenregeling 
Met het oog op het deelnemen aan ploegentornooien zoals de interclub en mixed team wedstrijden en 
kampioenschappen kan een judoka uitgeleend worden aan een andere club. De modaliteiten van de uitlening 
worden in het reglement van het event vastgelegd. De uitlening is enkel geldig voor het gespecifieerde event.  
De judoka kan gedurende deze periode  getransfereerd worden volgens de geldende bepalingen maar de 
uitlening blijft geldig. 
Het akkoord tot uitlening wordt ondertekend door de gemachtigden van beide clubs en de judoka. 
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