Statuten
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: International Solid Waste Association.
De verkorte naam luidt: ISWA.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

1.1.
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Missie en doel
Artikel 2
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1.
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De missie van de vereniging is: "het wereldwijd promoten en ontwikkelen van duurzaam
afval management".
Het doel van de vereniging is werkzaam te zijn als internationale non-profit organisatie en
in het publieke belang teneinde:
professioneel duurzaam afval management wereldwijd te promoten en te ontwikkelen;
volksgezondheid en milieu te beschermen;
toe te werken naar een circulaire economie;
door middel van wetenschappelijke, economische en sociale instrumenten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen door middel van duurzame
productie en de overgang naar een circulaire economie;
ondersteuning van in ontwikkeling zijnde en opkomende economiën;
verbetering van afvalbeheer door middel van onderwijs en opleiding;
bevordering van geschikte en best beschikbare technologiën en werkwijzen;
bevordering van professionaliteit door middel van een programma op het gebied van
professionele bekwaamheid.
De onder 2.2.bedoelde wetenschappelijke, economische en sociale instrumenten
zijn:
een internationaal netwerk om kennis, data en ervaringen te delen;
expert groepen om kennis en expertise te verbeteren;
professionele congressen, conferenties, seminars en workshops voor kennisdeling en
informatievoorziening;
onderwijs, trainingen en cursussen op maat inclusief een kwalificatie- en
certificeringsprogramma;
professionele publicaties, inclusief hoogwaardige (onderzoeks-) tijdschriften,
actuele studies en wereldwijde ontwikkelingen;
samenwerking met stakeholders, in het bijzonder de National Members van de vereniging
alsmede internationale organisaties en instituten;
diverse projecten in ontwikkelende economiën die resulteren in een circulaire
economie.
Organisatie en lidmaatschap
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Artikel 3
De organisatie van de vereniging bestaat uit:
een algemene vergadering (General Assembly);
de president (President) en de vice-president (Vice-President);
een bestuur (Board) (inclusief President en Vice-President);
een verenigingsbureau (General Secretariat) onder leiding van een directeur
(Managing Director);
een geschillencommissie (Mediation Board).
De vereniging kent:
nationale leden, hierna genoemd: National Members, zijnde gewone leden in de zin van
de wet;
bedrijfs/organisatie leden, hierna: Company/Organisation Members;
individuele leden, hierna: Individual Members;
studentleden: hierna: Student Members;
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online leden, hierna: Online Members;
ereleden, hierna: Honorary Members.
De onder 2 tot en met 6 vermelde leden, hierna tezamen: de buitengewone leden, zijn
geen leden in de zin van de wet.
Waar in deze statuten wordt gesproken over leden of lid, worden daarmee (individuele)
National Members bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
National Members zijn:
bij voorkeur niet-overheids organisaties zoals verenigingen, stichtingen, instituten,
federaties of samenwerkende organisaties die één of meerdere landen vertegenwoordigen,
die werkzaam zijn op aandachtsgebieden die in lijn zijn met de doelstelling van de
vereniging, danwel
ingeval van bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur en goedgekeurd
door de algemene vergadering, organisaties die in het publieke belang professioneel
duurzaam afval management en de circulaire economie landelijk promoten en ontwikkelen.
Company/Organisation Members zijn publieke of private organisaties of een vennootschap
die werkzaam is op het gebied van, danwel verbonden is met, duurzaam afval management.
Individual Members zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn of die geïnteresseerd
zijn op het gebied van duurzaam afval management.
Student Members zijn natuurlijke personen die voltijds zijn ingeschreven aan een
hogeschool of universiteit.
Online Members zijn natuurlijke personen die voordelen en diensten uitsluitend
online verkrijgen.
Honorary Members worden, met inachtneming van de Internal Regulations, benoemd door
de algemene vergadering op voordracht van het bestuur, in verband met bijzondere
verdiensten voor de vereniging.
Een organisatie kan als lid worden toegelaten nadat de organisatie daartoe schriftelijk een
verzoek heeft ingediend bij het bestuur, waarna de algemene vergadering vervolgens over
de toelating als lid een besluit neemt.
Een organisatie of persoon kan als buitengewoon lid worden toegelaten nadat de
organisatie of de persoon daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend bij het General
Secretariat, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt.
het General Secretariat houdt nauwgezet een ledenregister aangaande de National
Members en de buitengewone leden bij.
Het lidmaatschap van de National Members en de buitengewone leden is voor zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch
vatbaar om door erfopvolging fusie, of splitsing te worden verkregen.
De vereniging kent in aanvulling op deze statuten een intern reglement, hierna: Internal
Regulations.
Rechten en verplichtingen van de leden

4.1.

Artikel 4
Zoals in deze statuten omschreven en in overeenstemming met de

bepalingen van de Internal Regulations:
a. alle National Members en buitengewone leden hebben het recht producten en diensten te
ontvangen die door het General Secretariat beschikbaar worden gesteld, inclusief
lidmaatschapstarieven voor de aankoop van publicaties, trainingsmaterialen en inschrijving
voor evenementen;
b. National Members hebben het recht om National Member Representatives aan te wijzen die
volledig stemrecht hebben in de General Assembly;
c. Company/Organisation Members hebben het stemrecht om Company/Organisation
Member Representatives te verkiezen in het bestuur, welke Company/Organisation
Member Representatives tevens stemrecht hebben in de General Assembly, met
uitzondering van stemrecht aangaande de verkiezing van de National Member
Representatives in het bestuur.
d. Alle National Members en buitengewone leden, met uitzondering van de Online Members,
die verblijven in gebieden waar Regional Chapters zijn opgericht hebben het stemrecht om
Regional Chapter Representatives te verkiezen in het bestuur;
e. Individual en Student Members hebben het recht om aanwezig te zijn in de General
Assembly en het woord te voeren indien het dat wordt verleend door de President.
4.2.
De National Members en buitengewone leden zullen zich inspannen de belangen van de
vereniging te promoten en zullen zich weerhouden van elke activiteit die schadelijk kan zijn
voor de reputatie van de vereniging of die kunnen resulteren in een schending van de
doelstellingen van de vereniging. De National Members en buitengewone leden zullen
handelen in overeenstemming met de statuten en de Internal Regulations. De National
Members en buitengewone leden zullen tijdig de contributie die is vastgesteld door de
General Assembly betalen.
4.3.
National Members die de tiende (10e) dag voor de jaarvergadering als bedoeld in artikel 10
niet aan hun verplichting tot betaling van hun contributie hebben voldaan, zijn wat hun
stemrecht betreft automatisch geschorst. Het bestuur stelt een National Member
voorafgaand aan de jaarvergadering hiervan in kennis.
Een schorsing die niet binnen een maand wordt gevolgd door opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging, eindigt na verloop van deze termijn.
Gedurende deze schorsing kan een lid geen stemrecht uitbrengen, maar blijven zijn
overige lidmaatschapsrechten bestaan.
4.4.
De buitengewone leden kennen een persoonlijk lidmaatschapsjaar mede in verband met de
betaling van contributie, dat ieder jaar aanvangt op de datum (dag en maand) waarop het
buitengewone lidmaatschap is aangevangen.
Schorsing en einde lidmaatschap
5.1.

Artikel 5
Het bestuur is bevoegd National Members en buitengewone leden te schorsen voor een
periode die loopt tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, ingeval het lid bij
herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de
periode
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dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend.
Het lidmaatschap van zowel de National Members als de buitengewone leden eindigt:
door het ophouden te bestaan van het (gewone of buitengewone) lid;
door overlijden van het (buitengewone) lid;
door opzegging door het van het (gewone of buitengewone) lid;
door opzegging namens de vereniging;
(wat een gewoon lid betreft) door ontzetting.
Ten aanzien van opzegging door een (National Member of buitengewoon) lid gelden de
volgende bepalingen.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste mei in
het bezit van het General Secretariat moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen
veertien dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad,
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het
bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie of splitsing is medegedeeld.
Opzegging van het National Member lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde
van het lopende verenigingsjaar geschieden door de algemene vergadering, met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie weken, wanneer het lid, na
daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te
eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan.
Opzegging door de algemene vergadering kan onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met
opgave van de reden(en).
Opzegging van het buitengewone lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door
het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie weken,
wanneer het buitengewoon lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op
de eerste dag van de vierde maand nadat het persoonlijke lidmaatschapsjaar is geëndigd
niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de
vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten
worden, heeft voldaan alsmede in de situaties die zijn omschreven in de Internal
Regulations. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten

5.6.

5.7.
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voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
Ontzetting uit het National Member lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft
gehandeld of wanneer het desbetreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of
heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt, al dan niet op voordracht van het bestuur, door de
algemene vergadering, waarna het bestuur het betrokken lid onverwijld van het besluit, met
opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Mediation Board.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van
de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij de algemene vergadering in de gevallen onder 5.4 en
5.6 en het bestuur in de gevallen onder 5.5 en 5.7 anders besluit.
Een National Member kan door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van
een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden op basis
van deze statuten worden verzwaard, te zijnen opzichte niet uitsluiten. Dit laat onverlet de
mogelijkheid van opzegging volgens lid 3 van dit artikel.
Geldmiddelen
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Artikel 6
Ten aanzien van de geldmiddelen geldt:
De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:
contributies van leden;
omslagen;
donaties;
subsidies;
sponsorgelden;
opbrengsten van projectmanagement;
opbrengsten van publicaties;
opbrengsten van (promotie-) activiteiten;
rentebaten;
erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Ieder National Member en buitengewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag
jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld op basis
van de begroting. De wijze van vaststelling van de contributies wordt nader geregeld in de
Internal Regulations.
Bestuur
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Artikel 7
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8.
Het bestuur bestaat een jaar na de oprichting van de vereniging uit ten hoogste elf
(11) natuurlijke personen bestaande uit:
een President;
een Vice-President;
een penningmeester, hierna: Treasurer;
de voorzitter van de Scientific and Technical Committe (STC), hierna: Chair of STC;
twee afgevaardigden namens de National Members, hierna: National Members
Representatives;
twee afgevaardigden namens de Company/Organisation Members: hierna:
Company/Organisation Members Representatives;
drie afgevaardigden namens de regionale afdelingen (Regional Chapters), hierna: Regional
Chapter Representatives.
Het eerste jaar na de oprichting van de vereniging zal het bestuur uit ten hoogste dertien
(13) natuurlijke personen, waarvan twee (2) bestuursleden uitvoerend zijn belast met de
transitie van de vereniging naar Oostenrijks recht: International Solid Waste Association te
Wenen naar de onderhavige vereniging. jierna genoemd: Transitie Bestuurders. De
bestuursfunctie van twee (2) bestuursleden zal uiterlijk een jaar na de oprichting van de
vereniging eindigen en deze bestuurszetels zullen alsdan vervallen. Deze bestuursleden
worden benoemd door de algemene vergadering.
Bestuursleden onder 7.2 dienen te voldoen aan de profielschetsen zoals deze zijn
vastgelegd in de Internal Regulations.
Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch
bevoegd zolang ten minste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te
bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is
samengesteld.
De President, Vice-President, Treasurer, Chair of STC en de National Members
Representatives worden met inachtneming van de (nominatie) procedure zoals vermeld
in de Internal Regulations door de algemene vergadering verkozen en daarmee
benoemd.
De Company/Organisation Members Representatives worden met inachtneming van de
(nominatie) procedure zoals vermeld in de Internal Regulations door de
Company/Organisation Members verkozen en bij wijze van bindende voordracht door de
algemene vergadering benoemd.
De Regional Chapter Representatives worden met inachtneming van de (nominatie)
procedure zoals vermeld in de Internal Regulations door de Regional Chapters verkozen
en bij wijze van bindende voordracht door de algemene vergadering benoemd.
De President wordt benoemd voor een periode van twee (2) jaar en is eenmaal
herkiesbaar.
De Vice-President en de Treasurer worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar
en zijn tweemaal herkiesbaar;
De Chair of STC wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en is
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eenmaal herkiesbaar.
De National Members Representatives, de Company/Organisation Members Representatives
en de Regional Chapter Representatives worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar
en zijn tweemaal herkiesbaar.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit
daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Een schorsing die niet binnen een maand is gevolgd door ontslag eindigt door
het verloop van die termijn.
De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een
opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van
de algemene vergadering. In dit verband wordt verwezen naar artikel 8.4 van deze statuten.
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan
van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen.
Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij
worden ingeroepen.
Bij belet of ontstentenis van de President, komen alle bevoegdheden van de President toe
aan de Vice-President.
Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden wanneer de President dit wenselijk acht of
indien ten minste drie van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de President het verzoek richt.
Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van
de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Vertegenwoordiging

8.1.
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Artikel 8
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de president gezamenlijk
handelend met de Vice-President, Treasurer, Chair of STC of een National Members
Representative.
Bij belet of ontstentenis van de President, komt de voormelde
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de Vice-President.
Het eerste jaar na de oprichting van de vereniging kan de vereniging tevens
vertegenwoordigd worden door twee (2) gezamenlijk handelende Transitie
Bestuurders, danwel één ransitie Bestuurder gezamenlijk met de President,
de Vice-President, Treasurer, Chair of STC of een National Members
Representative.
Ieder bestuurslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen.
Aan ieder bestuurslid kan door het bestuur beperkte of algehele schriftelijke volmacht
worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
Aan een of meer derden kan door het bestuur beperkte schriftelijke volmacht worden
gegeven waarbij de bevoegheden nauwkeuring omschreven dienen

8.4.

te zijn en gerelateerd zijn het doel van de stichting.
De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 7.12 geldt mede voor de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging. Deze beperking kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
Boekjaar, boekhouding en jaarstukken

9.1.
9.2.
9.3.

Artikel 9
Het boekjaar is het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en die bedoeld in artikel 10
gedurende zeven jaar te bewaren.
Jaarvergadering, Audit Commissie
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Artikel 10
De Managing Director verleent aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot
onderzoek van de jaarrekening.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere
omstandigheden, wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening (balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting) ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van de redenen melding gemaakt.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur, voor onderzoek van de stukken bedoeld in lid 1, hierna: Audit Commissie.
De Audit Commissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Audit Commissie
zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de Audit Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage
van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het
bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere Audit Commissie bestaande uit ten minste drie leden,
welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze Audit
Commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde Audit Commissie. Binnen
een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene

10.7.

vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht
worden.
De (formaliteiten inzake de) jaarvergadering en de jaarrekening worden verder
uitgewerkt in de Internal Regulations.
Bijeenroeping algemene vergadering

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

Artikel 11
Het bestuur stelt de National Members ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum
waarop de jaarvergadering wordt gehouden op de hoogte van de datum, tijdstip en locatie
van de jaarvergadering.
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van ten minste dertig dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te
zenden schriftelijke mededeling. Onder een schriftelijke mededeling wordt ook begrepen
oproeping door middel van e-mail.
Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden
gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met
opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in
de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan dertig dagen. Indien aan
het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Besluitvorming
Artikel 12
Ten aanzien van de besluitvorming ter vergadering geldt:
Leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder het recht om
het woord te voeren en stemrecht.
Het aantal stemmen dat door een lid kan worden uitgebracht is afhankelijk van het bedrag
dat een lid in het betreffende jaar aan contributie verschuldigd is. Nadere regelgeving
dienaangaande is vermeld in de Internal Regulations.
Het bestuur van ieder lid dient uiterlijk zeven dagen voorafgaande aan de algemene
vergadering schriftelijk kenbaar te maken door welke natuurlijke persoon zij
vertegenwoordigd zal worden.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde
vertegenwoordiger van een ander lid. Niemand kan echter voor meer dan drie ander leden
als gevolmachtigde optreden.
De bestuursleden, de buitengewone leden, de Managing Director en de medewerkers van
het General Secretariat hebben eveneens toegang tot de algemene vergadering. De
bestuursleden en de Managing Director van het General Secretariat hebben tevens het

recht om het woord te voeren. De President kan aan buitengewone leden eveneens de
bevoegdheid geven om het woord te voeren tijdens de betreffende algemene vergadering.
12.1.5. Met uitzondering van de geschorste leden als bedoeld in artikel 4.3, hebben geschorste
(bestuurs-)leden geen toegang tot de vergadering met uitzondering van de vergadering
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
12.1.6. Over toelating van anderen dan leden beslist de algemene vergadering.
12.1.7. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien een zodanig aantal leden dat ten minste
vijftig procent (50%) van het totaal aantal stemmen dat in de algemene vergadering kan
worden uitgebracht aanwezig of vertegenwoordigd is ter vergadering.
Is hieraan niet voldaan dan kunnen besluiten buiten vergadering worden genomen over de
onderwerpen van de eerste vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel
12.1.2, 12.2 en de Internal Regulations.
12.2. Een schriftelijk genomen besluit, ook al zijn de leden niet in een vergadering bijeen, waarbij
een zodanig aantal leden dat ten minste vijftig procent (50%) van het totaal aantal stemmen
dat in de algemene vergadering kan worden uitgebracht haar stem heeft uitgebracht, heeft,
mits met voorkennis van alle leden en het bestuur genomen, en met inachtneming van het
bepaalde in artikel 12.1.2 en de Internal Regulations, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Een dergelijk besluit wordt
aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering.
12.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de President en
met instemming van de vergadering.
12.4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de
statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij
verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een
tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de
meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot.
12.5. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn
geen geldige stemmen.
Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
12.6. Een ter vergadering door de President uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de
stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is
geschied, een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Leiding, notulen
13.1.
13.2.

Artikel 13
De President leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de VicePresident als voorzitter van de vergadering optreden.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door een door de President
aangewezen persoon notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering
worden geagendeerd.
Statutenwijziging; fusie; splitsing

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

Artikel 14
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet ten minste * bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste * voor de dag van de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn)
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering
waarin ten minste een zodanig aantal leden dat ten minste vijftig procent (50%) van het
totaal aantal stemmen dat in de algemene vergadering kan worden uitgebracht ter
vergadering, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van
ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten overeenkomstig het
bepaalde in artikel 12.1.7.
Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing van de vereniging
Statutenwijziging buiten vergadering
Artikel 15
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen, danwel het besluit, ook al zijn de leden niet in een vergadering
bijeen, schriftelijk is genomen als bedoeld in artikel 12.2, met ten minste twee/derde van het
totaal aantal stemmen dat in de algemene vergadering worden uitgebracht.
Inwerkingtreding statutenwijziging

16.1.
16.2.

Artikel 16
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende
tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van

de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding en vereffening
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
17.5.
17.6.

17.7.

Artikel 17
De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen
met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste vijftig procent (50%) van het totaal aantal stemmen dat in de algemene
vergadering kan worden uitgebracht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 2:19 van het Burgerlijk
Wetboek) genoemde gevallen.
Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, ten minste vijf
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van de het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste
veertien dagen bedragen.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging
overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.
De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de
vereffenaars aan te wijzen natuurlijke- of rechtspersoon, gedurende zeven jaar na de
vereffening.
Geschillen- en klachtenprocedure

18.1.
a.
b.
18.2.
18.3.

Artikel 18
Het bestuur onderzoekt in eerste aanleg en beslist bij geschillen en klachten tussen:
leden onderling;
leden en de vereniging.
De algemene vergadering stelt bij (afzonderlijk) reglement een schriftelijke geschillen- en
klachtenprocedure vast alsmede een beroepsprocedure.
De beroepsinstantie is de Mediation Board die wordt benoemd
overeenkomstig het daartoe opgestelde reglement.
Reglement

19.1.

Artikel 19
De algemene vergadering kan, naast de Internal Regulations, bij reglement

19.2.

19.3.

nadere regels geven omtrent alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
Wijziging van het reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuur dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste
*een/derde gedeelte van de leden van de vereniging.
De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot
wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te
beraden.
Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de
bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt
toegestaan.
Slotbepaling
Artikel 20
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement
voorzien beslist het bestuur.
(einde statuten)

