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Deze spelregel is van toepassing op alle leden van de eenheid, inclusief stam, kookploeg en comité-

leden, met uitzondering van zij die een leiding- of eenheidsleidingfunctie bekleden. 

 

A. SCHORSING 
Een lid kan geschorst worden van de eenheid voor maximum één maand per schorsing door 

een beslissing met twee derde meerderheid van de eenheidsraad. Indien de schorsing 

plaatsvindt tijdens een kamp, kan de termijn uitgebreid worden tot de eerstvolgende gewone 

wekelijkse activiteit van de eenheid. Een lid kan slechts geschorst worden indien het in de 

gelegenheid werd gesteld om gehoord te worden door de betrokken takleiding en 

eenheidsleiding. Indien er sprake is van slachtoffers die aanleiding geven tot de schorsing, 

dienen deze ook gehoord te worden door minimum de EL. 

 

Een lid kan ook geschorst worden voor een regionale of federale activiteit. In voorkomend 

geval wordt de beslissing genomen door het Federaal Bestuur van de federatie, na overleg 

met de eenheidsleider in kwestie.  

 

B. UITSLUITING 
Een lid kan uitgesloten worden van de eenheid door een beslissing met twee derde 

meerderheid van de eenheidsraad. Een lid kan slechts uitgesloten worden indien het in de 

gelegenheid werd gesteld om gehoord te worden door de eenheidsraad. Indien er sprake is 

van slachtoffers die aanleiding geven tot de uitsluiting, dienen deze ook gehoord te worden 

door minimum de EL. 

 

C. KENNISGEVING VAN DE BESLISSING 
De beslissing tot schorsing of uitsluiting wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan het lid en 

voor minderjarige leden ook aan de ouders ervan. De procedure voor beroep wordt expliciet 

in dit schrijven vermeld (cf. D) 

 

D. BEROEP & MELDINGSPLICHT 
Er is geen meldingsplicht aan de federatie bij schorsing of uitsluiting van een lid. Indien het lid 

niet akkoord gaat met de beslissing tot schorsing en uitsluiting van de eenheidsraad, dan kan 

hij of zij beroep aantekenen tegen de beslissing door een eenvoudig schrijven te richten aan 

de Federaal Verantwoordelijke. De Federaal Verantwoordelijke zal vervolgens een onderzoek 

instellen en alle partijen in de zaak horen. Binnen de maand na het aantekenen van het 

beroep zal deze een verslag voorleggen aan het Federaal Bestuur van de federatie, dat op 

basis hiervan een eindbeslissing neemt. De beslissing in beroep wordt schriftelijk ter kennis 

gesteld van het lid (en voor minderjarige leden ook aan de ouders ervan).  
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Deze spelregel is van toepassing op alle leiding van de eenheid. Alle leden van de nationale structuur 

van FOS worden beschouwd als leiding. Eenheidsleiding, (assistent-)ploegverantwoordelijken van 

FOS en leden van de AV van FOS vallen niet onder deze spelregel (zie verder). 

 

A. SCHORSING 

• Een leider kan om dringende reden door de EL geschorst worden tot de volgende 
eenheidsraad, die ten laatste 8 weken na de schorsing moet plaatsgrijpen. Onder 
dringende redenen wordt verstaan:  

o strafrechtelijke feiten of het vermoeden ervan 
o herhaald gevaarlijk gedrag dat de veiligheid van leden en/of leiding in gevaar 

brengt 

• Een leider kan – zowel bij dringende reden als om andere reden - geschorst worden 
door een beslissing bij twee derde meerderheid van de eenheidsraad. Een leider kan 
slechts geschorst worden door de eenheidsraad indien hij in de gelegenheid werd 
gesteld om gehoord te worden door de eenheidsraad. De termijn per schorsing van 
een leider kan maximaal 3 maanden bedragen. 

• Indien er sprake is van slachtoffers die aanleiding geven tot de schorsing, dienen deze 
ook gehoord te worden door minimum de EL. 

• Een leider kan ook geschorst worden voor een regionale of federale activiteit. In 
voorkomend geval wordt de beslissing genomen door het Federaal Bestuur van de 
federatie, na overleg met de eenheidsleider in kwestie.  

 

B. UITSLUITING 

• Een leider kan uitgesloten worden uit de eenheid door een beslissing bij twee derde 
meerderheid van de eenheidsraad. Een leider kan slechts uitgesloten worden door de 
eenheidsraad indien het in de gelegenheid werd gesteld om gehoord te worden door 
de eenheidsraad.  

• Indien er sprake is van slachtoffers die aanleiding geven tot de uitsluiting, dienen deze 
ook gehoord te worden door minimum de EL. 

 

C. KENNISGEVING VAN DE BESLISSING 

De beslissing tot schorsing of uitsluiting wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de leider. 

De procedure voor beroep wordt expliciet in dit schrijven vermeld (cf. D) 

 

D. BEROEPSMOGELIJKHEID & MELDINGSPLICHT 

• Indien de leider niet akkoord gaat met de beslissing tot schorsing of uitsluiting, dan 
kan hij beroep aantekenen tegen de beslissing door een eenvoudig schrijven te richten 
aan de Federaal Verantwoordelijke. De Federaal Verantwoordelijke zal vervolgens een 
onderzoek instellen en alle partijen in de zaak horen. Binnen de maand na het 
aantekenen van het beroep zal hij een verslag voorleggen aan het Federaal Bestuur 
van de federatie, dat op basis hiervan een eindbeslissing neemt. 

• Indien een beslissing tot uitsluiting genomen wordt, is de EL verplicht om dit met 
eenvoudig schrijven te melden aan de Federaal Verantwoordelijke. In dit schrijven 
dienen beknopt de redenen uiteengezet te worden die geleid hebben tot de uitsluiting. 
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Deze spelregel is van toepassing op alle (assistent)-eenheidsleiding, (assistent-

)ploegverantwoordelijken en de leden van de Algemene Vergadering van FOS. Deze zijn conform de 

statuten van FOS. 

 

A. SCHORSING 

• Een lid van de eenheidsleiding of Algemene Vergadering kan om dringende reden 
geschorst worden door een beslissing met twee derde meerderheid van het Federaal 
Bestuur. Indien tijdsdruk dit vereist, kan een tijdelijke beslissing door de Federaal 
Verantwoordelijke genomen worden, waarna deze binnen de 2 weken dient 
bekrachtigd te worden door het Federaal Bestuur.  

• Een beslissing tot schorsing kan pas genomen worden nadat het lid van de 
eenheidsleiding of Algemene Vergadering in de gelegenheid is gesteld gehoord te 
worden door een afvaardiging van het Federaal Bestuur. 

• De schorsing loopt ofwel tot een herziening van de beslissing door het Federaal 
Bestuur, ofwel tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.  

• Bij een beslissing voor de Algemene Vergadering krijgen zowel een afgevaardigde van 
het Federaal Bestuur, als de eenheidsleider of lid van de AV in kwestie  de kans om hun 
standpunt uiteen te zetten. De Algemene Vergadering beslist vervolgens bij twee 
derde meerheid over de opheffing, verlenging van de schorsing dan wel over de 
uitsluiting.  

 

B. UITSLUITING 

• Een lid van de eenheidsleiding of Algemene Vergadering kan uitgesloten worden bij 
een beslissing met twee derden meerderheid door de Algemene Vergadering.  

 

C. KENNISGEVING VAN DE BESLISSING 

• De schorsing wordt meegedeeld aan het lid van de eenheidsleiding of Algemene 
Vergadering in kwestie via een gemotiveerd en aangetekend schrijven binnen de week 
na de beslissing van het Federaal Bestuur. Hiermee wordt het lid ook geïnformeerd 
over de verdere procedure.  

• In geval van een schorsing van een lid van de eenheidsleiding verschaft een 
afgevaardigde van het Federaal Bestuur uitleg over zijn beslissing op de eerstvolgende 
eenheidsraad van de eenheid in kwestie. 

 

D. BEROEPSMOGELIJKHEID 

• Een lid van de AV of eenheidsleiding dat geschorst wordt heeft de mogelijkheid om 
zich te verantwoorden tegenover de AV. Tegen de beslissing van de Algemene 
Vergadering over schorsing of uitsluiting is geen verder beroep mogelijk. 
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A. SCHORSING 

• Een tak of eenheid kan, hetzij wegens inactiviteit, hetzij wegens inbreuk op het 
Algemeen Reglement of op de scoutsgeest, door het Federaal Bestuur worden 
geschorst voor maximaal twee maanden na een stemming bij 2/3e meerderheid. 

 

B. ONTBINDING 

• Een tak of eenheid kan, na grondig onderzoek ter plaatse, door het Federaal Bestuur 
ontbonden worden na een stemming bij twee derde meerderheid. 

 

C. KENNISGEVING VAN DE BESLISSING 

• Een beslissing tot schorsing of uitsluiting wordt binnen de week schriftelijk 
meegedeeld aan de takleider en eenheidsleider in kwestie. 

 

D. BEROEPSMOGELIJKHEID 

• Een beroep tegen schorsing of uitsluiting kan aangetekend worden door de 
eenheidsleider of takleider van de geschorste/ontbonden eenheid/tak in kwestie met 
een eenvoudig schrijven aan de voorzitter van het Federaal Bestuur binnen de 30 
dagen na het meedelen van de beslissing. 

• Indien beroep wordt aangetekend, dan wordt dit geagendeerd op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering. Zowel een afgevaardigde van het Federaal Bestuur, als de 
eenheidsleider of takleider in kwestie, krijgen dan de kans om hun standpunt voor de 
Algemene Vergadering uiteen te zetten. De Algemene Vergadering beslist vervolgens 
met een twee derde meerderheid of de beslissing tot schorsing / uitsluiting al dan niet 
bevestigd wordt. Tegen de beslissing van de AV is geen verder beroep mogelijk. 

 

Een eenheidsraad kan haar bevoegdheden met betrekking tot schorsing of uitsluiting delegeren aan 

de eenheidsleiding (EL & alle AEL’s samen). Het delegeren van deze bevoegdheden is gebonden aan 

volgende regels: 

- De eenheidsraad kan haar bevoegdheid slechts delegeren voor zolang het mandaat van de 
huidige EL loopt (maximaal 2 jaar dus indien de beslissing bij de verkiezing van de EL wordt 
genomen).  

- De eenheidsraad kan haar bevoegdheid slechts delegeren bij geheime stemming, waarbij 
minimum de helft van de leiding aanwezig moet zijn én 2/3e van de aanwezige leiding voor het 
delegeren dient te stemmen. 

- De eenheidsraad kan haar bevoegdheid slechts delegeren indien dit schriftelijk opgenomen is 
in het verslag van de eenheidsraad. In het verslag dient duidelijk vermeldt te zijn welke 
bevoegdheden juist gedelegeerd worden (schorsing en/of uitsluiting, bij lid en/of leiding) 

- Beslissingen genomen door de voltallige eenheidsleiding, die deze bevoegdheid heeft 
gekregen van de eenheidsraad zoals hierboven beschreven, dienen steeds bij 2/3e 
meerderheid te zijn. Zij moeten voorts alle andere procedures naleven zoals hierboven 
beschreven. 

 

Indien niet aan alle bovenstaande vereisten niet voldaan is, gelden de gewone regels. 

 


