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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  

van de 
 

Vereniging van Leveranciers voor de 
Grafische- en Aanverwante Industrie 

 
 
Artikel 1: Inleiding 
 
1. De Vereniging van Leveranciers voor de Grafische- en Aanverwante Industrie 

(“VLGA”) is een vereniging naar Nederlands recht, gevestigd te 's-Gravenhage. 
 
2. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van de 

VLGA, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten van VLGA, 
ter aanvulling van de in de wet en de statuten van VLGA opgenomen regelingen. 

 
3. Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden op ** 2009. 
 
4. Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene 

vergadering. 
 
5. De tekst van dit huishoudelijk reglement is ter kennis gebracht van de leden van 

de VLGA. 
 
 
Artikel 2: Aanvraag lidmaatschap 
 
Bij een aanvraag voor het lidmaatschap moet de aanvrager aantonen dat zij voldoet aan 
de navolgende eisen: 
 
- zij beschikt over voldoende bedrijfskapitaal om gedurende 1 jaar na ingang van 

het lidmaatschap naar behoren op de markt te opereren en voldoet aan redelijke 
eisen van kredietwaardigheid; 

 
- zij is in Nederland of daar buiten actief in de grafische branche en is nooit 

strafrechtelijk veroordeeld voor fraude; 
 
- zij is ingeschreven als vennootschap of rechtspersoon in het handelsregister 

gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken; 
 
- zij legt zich toe op de vervaardiging en/of import voor eigen rekening van en/of 

de groothandel/agent in een assortiment van artikelen, voor de grafische en 
aanverwante industrie in Nederland. 

 
 
Artikel 3: Entreegeld 
 
Het entreegeld verschuldigd bij toelating tot het lidmaatschap bedraagt € 1.200,--. 
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Artikel 4: Contributie 
 
Bij aanvang van het lidmaatschap van de VLGA voor 1 oktober is contributie 
verschuldigd over het gehele jaar. Bij aanvang van het lidmaatschap van de VLGA na 1 
oktober wordt de contributie naar evenredigheid per maand bepaald. 
 
 
Artikel 5: Rechtspraak 
 
Rechtspraak Commissie 
 
1. De disciplinaire rechtspraak over de leden van de VLGA, als bedoeld in artikel 18 

van de statuten van de VLGA, wordt uitgeoefend door de Rechtspraak Commissie 
(“de Commissie”). 

 
2. De Commissie behandelt voorts de geschillen tussen de leden van de VLGA 

onderling alsmede de geschillen tussen leden en derden welke aan haar worden 
voorgelegd. 

 
3. Degene tegen wie een geschil aanhangig wordt gemaakt alsmede degene tegen 

wie een disciplinaire berechting verzocht wordt, wordt verder aangeduid als 
"beschuldigde". Degene die het geschil aanhangig maakt of de klacht indient als 
"klager". 

 
4. De Commissie bestaat uit ten minste 3 leden, waarvan ten minste één persoon 

niet betrokken is bij een organisatie, werkzaam in de grafische of aanverwante 
industrie. 

 
5. De voorzitter dan wel de secretaris van de Commissie moet aan een Nederlandse 

universiteit of hogeschool in de zin van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs, hebben verkregen hetzij de graad van doctor in de rechtswetenschap, 
hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten. 

 
6. De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur. Is een bestuurslid 

partij bij een geschil, dan onthoudt hij zich van een standpunt met betrekking tot 
de samenstelling van de Commissie. 

 
7. De Commissie is bevoegd volledig over de aanhangige zaak te oordelen. 
 
8. De leden van de Commissie staan onder geheimhoudingsplicht. 
 
Kosten 
 
9. De Commissie kan bepalen dat de kosten, op de behandeling gevallen, ten laste 

van de veroordeelde komen of ten laste van degene die de klacht heeft ingediend, 
met dien verstande, dat de Commissie, indien de beslissing niet leidt tot 
toepassing van enige sanctie, de beschuldigde slechts in de bedoelde kosten kan 
verwijzen, voor zover deze veroorzaakt zijn door een ernstig verzuim van de 
beschuldigde ten aanzien van het voeren van verweer bij de behandeling in eerste 
aanleg. Ingeval de Commissie hieromtrent niets bepaalt, komen de kosten ten 
laste van de VLGA. 

 



F179/F370 
30009679/VLGA - Huishoudelijk reglement 

Vereniging van Leveranciers voor de 
Grafische- en Aanverwante Industrie 

Versie 5 september 2008/11 september 2009 
Blad 3 

Procedure 
 
10. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend in zesvoud bij het secretariaat van 

de VLGA en worden zo spoedig mogelijk behandeld. Voor het aanhangig maken 
van geschillen geldt hetzelfde. 

 
11. Anonieme klachten worden nimmer in behandeling genomen. De Commissie is 

echter bevoegd de naam van de klager voor de beschuldigde geheim te houden 
indien eerstgenoemde daarom verzoekt. 

 
12. Leden van organisaties in de grafische of aanverwante industrie kunnen slechts 

als klager optreden door middel van hun organisatie. 
 
13. Geen beslissing wordt genomen dan na verhoor, althans behoorlijke oproeping 

van de beschuldigde. Geen beslissing wordt genomen op stukken, van de inhoud 
waarvan de betrokkene niet heeft kunnen kennis nemen, behoudens voor zover 
deze nadrukkelijk heeft verklaard daartegen geen bezwaar te hebben. 

 
14. leder lid van de VLGA, dat als beschuldigde, getuige, deskundige, klager of 

anderszins wordt opgeroepen om voor de Commissie te verschijnen, is verplicht 
aan die oproeping te voldoen. 

 
15. leder lid van de VLGA is onderworpen aan de rechtspraak van de Commissie zo 

vaak als het betreft een geschil omtrent naleving van de statuten en reglementen. 
 
16. Oproepingen worden door de Commissie minstens tien dagen tevoren verzonden 

(zon- en feestdagen niet meegerekend). 
 
17. De beschuldigde of de klager die niet in persoon verschijnt noch in de persoon 

van een beherend vennoot of bestuurder, kan zich doen vertegenwoordigen door 
een schriftelijk gemachtigde. 

 
18. Indien de beschuldigde niet of niet bij behoorlijk gemachtigde verschijnt, zonder 

dat van deugdelijke reden van verhindering blijkt, kan daaruit de Commissie 
zodanige gevolgtrekking maken als haar raadzaam zal voor komen. Zij is 
gerechtigd de zaak bij verstek te behandelen en af te doen. 

 
19. De Commissie is bevoegd ook de klager ter vergadering op te roepen. Ingeval van 

berechting van geschillen doet zij dat steeds. 
 
20. De beschuldigde en klager zijn bevoegd getuigen, deskundigen en een raadsman 

mede ter vergadering te brengen. 
 
21. De Commissie is bevoegd bemiddelend op te treden tussen klager en 

beschuldigde. 
 
22. Indien er ter vergadering aanwijzingen zijn dat niet of niet alleen de in de klacht 

vermelde handeling, doch tevens een andere handeling, vatbaar voor disciplinaire 
berechting, verricht is, is de Commissie bevoegd die andere handeling in haar 
beschouwingen te betrekken als ware daarover een klacht ingediend en de 
beschuldigde rechtsgeldig opgeroepen, mits de beschuldigde ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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23. Wanneer aan de Commissie na een uitspraak waarbij een straf is opgelegd blijkt, 
dat bij de behandeling een of meer fouten zijn gemaakt dan wel dat zich nieuwe 
feiten voordoen, die bij de behandeling onbekend waren en die gunstig voor de 
beschuldigde zijn, is zij bevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de 
beschuldigde, de zaak opnieuw in behandeling te nemen en opnieuw uitspraak te 
doen. 

 
Uitspraak 
 
24. De Commissie beslist steeds naar redelijkheid en billijkheid. 
 
25. De Commissie geeft een met redenen omklede uitspraak, die de gebezigde 

bewijsmiddelen zal moeten inhouden. De uitspraak wordt schriftelijk aan de 
beschuldigde en de klager medegedeeld. 

 
26. De uitspraken van de Commissie houdende oplegging van een disciplinaire straf, 

hebben de kracht van een de beschuldigde bindende burgerrechtelijke 
overeenkomst. De uitspraken in geschillen hebben de kracht van een klager en 
beschuldigde bindende overeenkomst. Ingeval zij een veroordeling inhouden tot 
betaling van enig bedrag aan een niet-lid van de VLGA, niet zijnde de klager, 
hebben zij in zoverre voor de beschuldigde de kracht van een in een 
burgerrechtelijke overeenkomst voorkomend beding ten behoeve van derde. 

 
Disciplinaire straffen 
 
27. Een disciplinaire straf kan slechts worden opgelegd: 
 a. wanneer een lid of één of meer van haar medewerkers nadelige informatie – 

in het kader van haar bedrijfsuitoefening – over andere bedrijven in de 
sector aan buitenstaanders of collega-ondernemingen verstrekt; 

 b. wanneer een lid of één of meer van haar medewerkers vertrouwelijke 
informatie over opdrachtgevers en andere zakelijke relaties aan 
buitenstaanders of collega-ondernemingen verstrekt, waarbij het niet alleen 
gaat om het (laten) lekken van informatie, maar ook om het onzorgvuldig 
omgaan met gevoelige informatie en om kwaadsprekerij; 

 c. wanneer een lid of één of meer van haar medewerkers opzettelijk onware 
mededelingen of geruchten betreffende bepaalde machines voor de grafische 
en aanverwante industrie verspreidt; 

 d. wanneer een lid jegens een ander lid een onrechtmatige daad als bedoeld in 
artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek pleegt, welke hem kan 
worden toegerekend, dit ter beoordeling door de Commissie; 

 e. wanneer een lid handelt in strijd met een uitspraak van de Commissie of 
met een aanwijzing van het bestuur, gegeven ingevolge lid 31. van dit 
artikel; 

 f. wanneer een lid handelt in strijd met artikel 6 van dit reglement. 
 
28. De Commissie kan de straffen vermeld in artikel 18 lid 3 sub c. en d. van de 

statuten van de VLGA ook opleggen met toevoeging van de bepaling, dat slechts 
dan tot tenuitvoerlegging van de uitspraak zal worden overgegaan, als de 
Commissie op grond van een nieuw feit, binnen een in uitspraak te bepalen 
termijn door de beschuldigde gepleegd, daartoe zal besluiten. 

 
29. Indien de beschuldigde door een feit als bedoeld in lid 27 van dit artikel aan de 

klager schade heeft toegebracht, is de Commissie bevoegd aan de beschuldigde 
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de verplichting op te leggen deze schade tot een door de Commissie te bepalen 
bedrag te vergoeden. Oplegging van deze verplichting kan samengaan met 
oplegging van een straf. 

 
30. De boeten worden geheven ten gunste van de kas van de VLGA; de algemene 

vergadering geeft er jaarlijks een nadere bestemming aan. 
 
Bevoegdheden bestuur 
 
31. In de gevallen waarin de Commissie bevoegd is, alsmede in andere gevallen, 

waarin een van de leden beschuldigd wordt als handelaar onbehoorlijk te zijn 
opgetreden tegenover wie dan ook, is het bestuur bevoegd, hetzij op verzoek van 
de klager, hetzij ambtshalve, de beschuldigde na verhoor, althans behoorlijke 
oproeping, een berisping te geven alsmede een aanwijzing hoe in het vervolg te 
handelen. De klager kan steeds vorderen dat het feit voor de Commissie wordt 
gebracht. 

 
32. Indien naar oordeel van het bestuur de zaak van te ernstige aard blijkt te zijn, 

dan dat zij op de in het eerste lid bedoelde wijze kan worden afgedaan, is het 
bestuur bevoegd de zaak naar de Commissie te verwijzen. 

 
33. Heeft het bestuur de zaak op de in het eerste lid bedoelde wijze afgedaan en acht 

de beschuldigde deze uitspraak onjuist, dan heeft hij het recht van hoger beroep 
op de Commissie. 

 
Overig 
 
34. Leden zijn verplicht zich te onthouden van elke rechtstreekse of middellijke 

beschuldiging van een berechte terzake van een feit waarvan hij door de 
Commissie is vrijgesproken. 

 
35. Indien hetzelfde of ongeveer hetzelfde feit als waarover de klacht loopt tevens 

een onderwerp van geschil uitmaakt tussen de beschuldigde en de klager of een 
derde en de beschuldigde met de klager of met die derde hetzij gewikkeld is in 
een civiel-rechtelijke procedure of in een arbitragegeding, hetzij langs de weg van 
bemiddeling of onderling overleg doende is tot een oplossing te komen, is de 
Commissie bevoegd de behandeling van de klacht aan te houden totdat zij termen 
aanwezig acht de behandeling weer op te nemen; van deze beslissing wordt aan 
klager en beschuldigde schriftelijk bericht verzonden. 

 
36. Waar in dit reglement gesproken wordt van handeling, wordt daar onder mede 

verstaan een nalaten in geval waar handeling verplicht was geweest. 
 
 
Artikel 6: Website 
 
1. Leden die leverancier zijn van eerstehands machines en/of materialen, zoals 

genoemd in de Productenlijst (zie website), is het toegestaan dit aan te geven 
op de website van de VLGA. 

 
2. Leden die geen leverancier zijn van eerstehands machines en/of materialen, 

zoals genoemd in de Productenlijst (zie website), is het niet toegestaan zich als 
zodanig voor te doen op de website van de VLGA. 
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3. Leden die geen leverancier zijn van eerstehands machines en/of materialen, 

zoals genoemd in de Productenlijst (zie website), is het niet toegestaan zich als 
zodanig voor te doen op hun eigen website, welke toegankelijk is via een 
hyperlink op de website van de VLGA. 

 
4. Leden is het niet toegestaan zich op onrechtmatige of onoorbare wijze uit te 

laten over andere leden op hun eigen website, welke toegankelijk is via een 
hyperlink op de website van de VLGA. 


