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OPRICHTING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging

Privacyrecht

Advocaten,

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

Heden, twaalf december tweeduizend achttien, zijn voor mij, mr. Martine Goudkade, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Frank Jan --Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:
1.

----------------

. Gerrit Jan Zwenne,

--------------2.

Jeroen Koëter,

------------3.

Olaf Franciscus Adrianus

Wilhelmus

van Haperen,

----De comparanten hebben verklaard een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op
te richten met de volgende statuten: -------------------STATUTEN.---------------------------------------------------Naamenzetel.----------------------------Artikel 1.----------------------------1.1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging

Privacyrecht

Advocaten.

De
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vereniging
1.2.

kan bij verkorting

worden genaamd: VPR-A. ----------

Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.---------------------------ArtikeI2.------------------------------2.1.

De vereniging
a.

heeft ten doel:--------------------

het bevorderen

van de deskundige

beroepsuitoefening

door advocaten-

op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht;
b.

het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het privacy- en----------gegevensbeschermingsrecht;-----------------

c.

het onderhouden en bevorderen van onderlinge betrekkingen tussen
aangesloten leden,

alsmede het behartigen van hun belangen, een en-

ander in de ruimste zin van het woord, en
d.

het bevorderen dat haar leden als deskundige privacyrecht-advocaten zijn aan te merken. ---------------------

2.2.

Zij tracht dit doelonder meer te bereiken door: ------------a.

het initiëren en coördineren van zowel nationale als internationale--bijeenkomsten, waaraan leden van de vereniging deelnemen; ----

b.

het verstrekken en uitwisselen van informatie aan en tussen leden vande vereniging; -----------------------

c.

het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderzoek
over zaken die in het belang van de leden van de vereniging zijn; ---

d.

het bevorderen van deelname aan activiteiten van intercollegiale
toetsing en/of intervisie; -------------------

e.

het eventueel verzorgen of accrediteren van opleidingen op het gebied. van het privacyrecht,

alsmede het verzorgen of accrediteren

van---

examens op dit gebied; ------------------f.

het beheren en ontsluiten van een databank waarin bijgehouden wordtin welke mate de leden aan hun verplichtingen

op grond van deze---

statuten hebben voldaan; -----------------g.

het behartigen van de belangen van de leden door contacten en --overleg met instanties op het gebied van privacyrecht;

h.

-------

het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderzoek
over zaken die in het belang van de leden van de vereniging zijn, ---

en alle overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen, zulks in de meest
ruime zin van het woord. ---------------------2.3.

De vereniging heeft de navolgende organen:--------------
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a.

de algemeneledenvergadering;----------------

b.

het bestuur, en

c.

de adviescommissie.--------------------

LidmaatschaR·----------------------------Artikel 3.--------------------------------------------------------3.1.

De vereniging kent gewoneleden, aspirant-ledenen buitengewone leden.---

3.2.

Uitsluitend advocaten, ingeschreven in Nederland overeenkomstig
bepaaldein de Advocatenwet,

het----

die tevens lid zijn van de Vereniging Privacy--

Recht, kunnen toegelaten worden tot gewoon lid of aspirant-lid.
3.3.

Om toegelaten te kunnen

worden als lid moet voorts voldaan worden aan de -

volgende vereisten: -----------------------i.

leden met vijf (5) jaar relevante werkervaring:
a.

"gewoon lid":-----

het lid moet ten minste vijf (5) jaar aaneensluitend ----ingeschrevenzijn als advocaat;-------------

b.

het lid moet aantoonbaar werkzaam zijn geweestop het gebied
van het privacyrechtin de vijf (5) jaren voorafgaandaan het verzoek om toelating; -----------------

c.

gedurendedeze vijf (5) jaren moet het lid minimaaltien (10) PO punten per jaar hebben behaaldop het gebiedvan----privacyrecht,

d.

en--------------------

het lid moet met goed gevolg de door of met de vereniging-ontwikkelde specialisatieopleiding

privacy- en--------

gegevensbeschermingsrecht hebben afgerond,

tenzij voor deze-

laatste eis ontheffing wordt gegeven door het bestuur.
ii.

leden met drie (3) jaar relevante werkervaring en afgeronde

---opleiding:-

"aspirant-lid":----------------------a.

het lid moet ten minste drie (3) jaar aaneensluitend ----ingeschrevenzijn als advocaat;-------------

b.

het lid moet aantoonbaarwerkzaam zijn geweest op het gebied
van het privacyrechtin de twee (2) jaren voorafgaandaan het verzoekom toelating, en----------------

c.

het lid moet met goed gevolg de door of met de vereniging-ontwikkelde specialisatieopleiding privacy- en-------gegevensbeschermingsrecht
hebbenafgerond.-------

3.4.

Onder "aantoonbaar

werkzaam zijn geweest op het gebied

van het -----

privacyrecht" wordt verstaan: --------------------
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i.

voor gewone leden: dat ten minste vijfhonderd (SOD) uur per jaar in-zaken op het gebied van privacyrecht moet zijn gewerkt, en -----

ii.

voor aspirant-leden: dat ten minste vierhonderd (400) uur per jaar inzaken op het gebied van privacyrecht moet zijn gewerkt.------

3.5.

Aspirant-leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging,--tenzij het bestuur anders bepaalt. Zij hebben de rechten die hen uitdrukkelijkbij deze statuten zijn toegekend. Zodra een aspirant-lid voldoet aan de---voorwaarden om toegelaten te worden als gewoon lid, kan het aspirant-lid

aan-

het bestuur verzoeken om als gewoon lid aangemerkt te worden. -----3.6.

Buitengewone leden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur toetreden, na voorafgaande goedkeuring door de adviescommissie. Het buitengewoon-lidmaatschap kan worden beëindigd door het bestuur, na voorafgaande
goedkeuring door de adviescommissie. Bij reglement kan de adviescommissie de voorwaarden vaststellen waaronder iemand als buitengewoon lid kan-worden toegelaten en in welke gevallen het buitengewoon lidmaatschap --eindigt. -----------------------------

3.7.

Gewone leden en aspirant-leden hebben de navolgende jaarlijkse -----verplichtingen: -------------------------a.

de permanente opleidingsverplichting

van de Nederlandse Orde van --

Advocaten moet voor ten minste de helft betrekking hebben op het-gebied van privacyrecht; daarbij worden - anders dan bepaald in de -Verordening op de vakbekwaamheid - punten behaald in voorafgaandejaren niet worden meegeteld; ----------------b.

er moet minimaal vijfhonderd (SOD) uur per jaar worden besteed aanprivacyrecht-zaken; ---------------------

c.

er moeten ten minste
privacyrecht

twee (2) procedures op het gebied van ----

worden gevoerd of er moet sprake zijn van vergelijkbare-

ervaring, ter beoordeling van de adviescommissie of het bestuur; --d.

er moet worden voldaan aan verplichtingen

die voor gewone leden en-

aspirant-leden voortvloeien uit de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt aan de vereniging voor het mogen gebruiken van hetkeurmerk van specialisatievereniging;-------------e.

tijdig de relevante informatie en bescheiden aan te leveren aan het-bestuur,

om vast te kunnen stellen of (nog) wordt voldaan aan de

eisen van lidmaatschap.------------------Het bestuur kan bij bestuursbesluit nadere invulling geven aan de eisen voor (het behoud van) lidmaatschap als genoemd in dit artikel 3 en kan hierop van -
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geval tot geval uitzonderingen toestaan. ---------------3.8.

Er wordt door (het secretariaat van) de vereniging

een register bijgehouden--

waarin de namen, adressen en emailadressen van alle gewone leden, ---aspirant-leden en buitengewone leden van de vereniging staan vermeld. Dit-register is voor eenieder toegankelijk op de website van de vereniging. ---Toelating. ------------------------------ArtikeI4.--------------------------------------------------------4.1.

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Een verzoek tot toelating als gewoon lid of aspirant-lid

dient schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan.

-

Het bestuur deelt de aanvrager bij brief binnen dertig (30) dagen na ontvangst
van het verzoek tot toelating als lid, onder opgaaf van redenen, mee of --betrokkene als lid is toegelaten of geweigerd. -------------4.2.

Indien het bestuur een verzoek tot toelating afwijst is beroep op de----adviescommissie mogelijk. Een dergelijk beroep moet schriftelijk worden --ingediend, geadresseerd aan de vereniging, en moet door de vereniging zijn-ontvangen binnen dertig (30) dagen na de dagtekening van het afwijzende-besluit. Het beroep moet met redenen omkleed zijn.-----------

4.3.

Het lidmaatschap

is hoogstpersoonlijk en is niet overdraagbaar.

Einde lidmaatschap. --------------------------ArtikeI5.------------------------------5.1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het lid; ------------------

b.

door schriftelijke
schriftelijk

opzegging door het lid; deze opzegging kan slechts

aan het bestuur geschieden

boekjaar en met inachtneming

tegen het einde van het----

van een opzeggingstermijn

van ten --

minste één (1) maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft ----plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het-eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door
het lid worden opgezegd :------------------i.

indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het-lidmaatschap te laten voortduren;------------

ii.

binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld totomzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot-fusie of tot splitsing; -----------------

iii.

binnen een maand nadat het lid een besluit waarbij zijn rechten
zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend -
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is geworden of is medegedeeld, doch niet wanneer er sprake isvan een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; -c.

door schriftelijke opzegging

door de vereniging; deze opzegging

kan te--

allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het
bestuur geschieden
vereisten

wanneer een lid heeft opgehouden aan de----

door de statuten voor een lidmaatschap gesteld te voldoen,-

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging

niet gevergd kan ---

worden het lidmaatschap te laten voortduren, en --------d.

door ontzetting; deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden-uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen ofbesluiten van de vereniging handelt, de vereniging op een onredelijkewijze benadeelt, of zich zodanig negatief opstelt tegenover de---vereniging dat redelijkerwijs

van de vereniging

niet gevergd kan---

worden dat het lidmaatschap gecontinueerd wordt. -------5.2.

Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of opzegging namens de
vereniging is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk

van het besluit onder -

opgave van redenen in kennis gesteld. ---------------5.3.

Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat in redelijkheid niet van de vereniging kan worden --gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren, evenals tegen een besluit tot
ontzetting, staat de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van de -kennisgeving beroep open op de adviescommissie. Het beroep dient met --redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het bestuur.---Gedurende de beroepstermijn en gedurende de periode dat het beroep---aanhangig is, is het lid geschorst. ------------------

Tijdelijke

uitsluiting lidmaatschap. ---------------------

ArtikeI6.------------------------------6.1.

Een lid van wie het lidmaatschap is beëindigd op grond van artikel S.1.b, danwel op grond van artikel S.1.c in verband met het feit dat niet is voldaan

aan -

de verplichting genoemd in artikel 3.7, kan na beëindiging van het ----lidmaatschap gedurende een aaneengesloten periode van drie (3) -----kalenderjaren niet opnieuw toetreden als lid van de vereniging. Voor----hernieuwde toetreding, na afloop van deze periode, dient het lid (opnieuw) aan
de toelatingscriteria te voldoen en geldt het bepaalde artikel 3. ------6.2.

Een lid van wie het lidmaatschap is beëindigd op grond van artikel S.1.d, is -definitief uitgesloten van lidmaatschap van de vereniging. ---------

Schorsing.-------------------------------
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Artikel 7.-------------------------------------------------------------In de gevallen genoemd in artikel S.l.d kan het bestuur een lid als zodanig schorsen -voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig--acht om tot ontzetti ng te besluiten. ----------------------------------------Verplichti ngen. --------------------------------------------------------ArtikeI8.-----------------------------------------------------------8.1.

De door leden verschuldigde contributies en overige bedragen worden
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Tevens kan de algemene ---ledenvergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.

8.2.

Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de ------financiële verplichtingen moet zijn voldaan.-----------------------------

8.3.

Leden van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd in
de loop van een boekjaar of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de---aanvang, het eind of de schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor--het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. -----------------

8.4.

De algemene ledenvergadering is bevoegd andere financiële verplichtingen aan
de ledenopteleggen.

---------------------------------------------

Bestuur. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag. ----------------------ArtikeI9.-----------------------------------------------------------9.1.

De leiding van de vereniging en het beheer van haar vermogen berusten bij--hetbestuur.-----------------------------------------------------

9.2.

Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellenaantal van ten minste zes natuurlijke personen, waarvan ten minste twee----bestuursleden tevens lid moeten zijn van het bestuur van de Vereniging -----Privacy Recht (een 'VPR-bestuurslid'). Uitsluitend gewone leden kunnen tot---bestuurslid worden benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter,-een secretaris en een penningmeester aanwijzen.------------------------

9.3.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd, ----geschorst en ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd -wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In een vacature wordt -zo spoedig mogelijk voorzien.

9.4.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ------driemaal herbenoembaar voor een periode van telkens één jaar. Het bestuur -maakt een rooster van aftreden. Nieuw benoemde bestuursleden treden in---functie terstond na afloop van de vergadering waarin zij zijn benoemd en -----
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nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger.
9.5.

Het bestuurslidmaatschap

eindigt:------------------

a.

door overlijden;

----------------------

b.

door schriftelijke opzegging bij de voorzitter of de secretaris van de -vereniging;------------------------

c.

door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid is ---benoemd;-------------------------

d.

door ontslag door de algemene ledenvergadering, en --------

e.

door het verlies van het vrije beheer over het vermogen;------

f.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

-----

Bestuur. Taken, bevoegdheden en besluitvorming. --------------Artikel 10.---------------------------------------------------------10.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ---------

10.2.

De voorzitter,

dan wel de secretaris, bepaalt waar in Nederland en wanneer--

een bestuursvergadering wordt gehouden. Een bestuursvergadering wordt-bijeengeroepen door de voorzitter of door de secretaris. Ook andere ----bestuursleden kunnen desgewenst een bestuursvergadering bijeenroepen.
10.3.

---

De voorzitter, dan wel de secretaris, stelt de agenda vast. De voorzitter, dan wel de secretaris, is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen
op verzoek

lOA.

van een of meerdere bestuursleden. -------------

De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst. De notulen, dan wel de besluitenlijst, worden/wordt door het-bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist

van-

de vergadering ondertekend. -------------------10.5.

Een bestuurslid kan zich telkens per vergadering door een medebestuurslid -door middel van een schriftelijke volmacht

10.6.

Besluiten kunnen

door het bestuur slechts genomen worden

vergadering, waarin tenminste de helft
bestuursleden

doen vertegenwoordigen.----in een -----

van het aantal in functie zijnde ----

aanwezig of vertegenwoordigd

is. Alle besluiten dienen genomen

van stemmen. Elkbestuurslid heeft recht op het uitbrengen van een stem. Bij staken van ----

te worden met volstrekte meerderheid (meer dan de helft)

stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. ----------10.7.

De besluitvorming

van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, --

mits alle in functie zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.--------Adviescommissie. ---------------------------Artikel 11.----------------------------------------------------------
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11.1.

De vereniging heeft een adviescommissie die bestaat uit tenminste drie (3) enten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Tot lid van de adviescommissie-kunnen worden benoemd:

ervaren oud privacy-advocaten, ervaren of oud --

privacy-docenten, ervaren of oud privacy-rechters of personen die anderszins
over aantoonbare en bijzondere kennis en ervaring beschikken in het ---privacyrecht.
11.2.

--------------------------

Op de benoeming en het ontslag van de leden van de adviescommissie is hetbepaalde

in artikel 9.2, 9.3 en 9.4 van de statuten van overeenkomstige'---

toepassing. --------------------------11.3.

De adviescommissie
a.

heeft tot taak: ------------------

het bestuur, gevraagd dan welongevraagd, te adviseren in ----aangelegenheden de vereniging betreffende.

Een advies van de raad

van advies is niet bindend. Bij vervulling van hun taak richten de ledenvan de raad van advies zich naar het belang van de vereniging ---b.

om in hoogste instantie te beslissen omtrent geschillen betreffende-toelating tot het lidmaatschap en opzegging dan wel royement van hetlidmaatschap door de vereniging,

---------------

en heeft voorts de taken en bevoegdheden die haar bij of krachtens de---statuten zijn toegekend.---------------------11.4.

Op de besluitvorming

door de adviescommissie is het bepaalde in artikel 10 --

van de statuten van overeenkomstige toepassing. -----------Vertegenwoordiging.--------------------------Artikel 12.------------------------------12.1.

Het bestuur vertegenwoordigt

de vereniging.

--------------

12.2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, waaronder in elk geval de voorzitter. ------

12.3.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan of meer ---bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van devolmacht te vertegenwoordigen. De volmachtverlening en de grenzen van debevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. ------------

Algemene ledenvergadering. ----------------------Artikel 13.------------------------------13.1.

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland, in de --gemeente als bij de oproeping voor de vergadering is gemeld.-------

13.2.

Algemene ledenvergaderingen
gehouden,

13.3.

kunnen ook buiten Nederland worden-----

mits alle leden daarmee instemmen. -------------

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo--
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dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Het bestuur is tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering verplicht indien ten minste vijfentwintig (25) leden of een/tiende gedeelte van de --stemgerechtigde leden onder nauwkeurige opgave van de te behandelen --onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een algemene-----ledenvergadering te beleggen. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) -dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot -----bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers-kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen. -------------13.4.

Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle leden van de --vereniging die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het --bestuur zijn uitgenodigd. ----------------------

13.5.

Ieder lid heeft een (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder----stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht --verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor tenhoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.---------

13.6.

Stemmingen worden in beginsel gehouden door middel van hand opsteken. -Leden die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de--ledenvergadering deelnemen, kunnen hun stem ook mondeling uitbrengen, -mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd.--------------------------

13.7.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, mits door de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.--------------------------

13.8.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling zoals in --artikel 13.6 beschreven, tenzij de voorzitter anders besluit. ---------

13.9.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ------------

13.10. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan wordt beslist door middel
van loting. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemandeen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee--personen, die het grootst aantal stemmen kregen, zo nodig na ------tussenstemming. ------------------------Artikel 14.---------------------------------------------------------14.1.

De algemene ledenvergaderingen worden door de secretaris bijeengeroepen-door middel van een schriftelijke kennisgeving, waaronder begrepen per---e-mail, welke aan de leden wordt toegezonden, ten minste vijftien (15) dagen -
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van tevoren, de dag van oproeping en van de ledenvergadering niet ----meegerekend.
14.2.

De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda. ------------------

Artikel 15.-------------------------------------------------------15.1.

Algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een -ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergaderingzelf in haar leiding.------------------------

15.2.

Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel -omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijkna het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan --betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of ---schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke---stemming. ----------------------------

15.3.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.

Boekjaar. ------------------------------Artikel 16.---------------------------------------------------------16.1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -------

16.2.

Jaarlijks wordt ten minste een algemene ledenvergadering gehouden en weI-binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging -van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene --ledenvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang vanzaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en destaat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ---algemene ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door debestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan --wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. --------

16.3.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten-minste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De -benoeming ziet op het ten tijde van de benoeming lopende boekjaar. ----
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16.4.

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoekalle door gevraagde inlichtingen

te verschaffen,

haar desgewenst de kas en de-

waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging tegeven.
16.5.

De kascommissie onderzoekt de in artikel 16.2 bedoelde stukken. ------

16.6.

Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzonder----boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door-een deskundige doen bijstaan.--------------------

16.7.

De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. -------------------------

Statutenwijziging.---------------------------Artikel 17.------------------------------17.1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de -algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat -aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------

17.2.

Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van -een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5)dagen voor de dag van de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel,-waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe-geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

17.3.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering sIechtsworden besloten met een zodanige meerderheid als gelijk is aan een twee -derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ------------

17.4.

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid

bevoegd.----------------------------17.5.

Het bepaalde in artikel 17.1 en 17.2 is niet van toepassing, indien in de ---algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of ------vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene'---stemmen (unaniem) wordt genomen. -----------------

17.6.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van ---statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel gehouden register. --------------------

Ontbinding en vereffening. ------------------------Artikel 18.-------------------------------
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18.1.

De algemene ledenvergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 van ------overeenkomstige toepassing.--------------------

18.2.

De bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging ingeval -van ontbinding wordt vastgesteld bij besluit van de algemene ------ledenvergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 17 eveneens van-overeenkomstige toepassing.--------------------

Reglementen.----------------------------Artikel 19.------------------------------19.1.

De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen, wijzigen en
opheffen, met uitzondering van het reglement van artikel 3.6, welk reglement door de adviescommissiewordt vastgesteld, gewijzigd en opgeheven.----

19.2.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingendrecht bevat, noch met de statuten. ------------------

19.3.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde inartikel 17.2 en artikel 17.3 van overeenkomstige toepassing.--------

Schriftelijke communicatiemiddelen. -------------------ArtikeI20.-----------------------------Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig -ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.Siotbepalingen.----------------------------Artikel 21.------------------------------21.1.

Voor de eerste maal worden de bestuursleden bij deze akte benoemd. ----

21.2.

De jaarlijkse contributie wordt voor de eerste maal vastgesteld

door het---

bestuur. ---------------------------21.3.

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december --tweeduizend negentien. ----------------------

Slotverklaringen.
De comparanten hebben ten slotte verklaard: ----------------a.

dat bij deze oprichting worden benoemd tot bestuursleden van de vereniging in
de achter hun naam vermelde functie:
l.

prof. mr. dr. Gerrit Jan Zwenne,
voorzitter

2.

(tevens VPR-bestuurslid);--

mr. Jeroen Koëter,
: secretaris; -----------

3.

mr. Olaf FranciscusAdrianus Wilhelmus van Haperen,
: bestuurslid; -
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4.

mr. ir. Ard Jan Dunnik,
penningmeester;

5.

---------

mr. Quinten Rogier Kroes,
bestuurslid;

6.

mr. dr. Elisabeth Patricia Maria Thole,
bestuurslid; ---

7.

mr. Cathérine Maria Jakimowicz,
bestuurslid (tevensVPR-bestuurslid); --------------------

8.

mr. dr. Hester Henny de Vries,
bestuurslid

(tevens -----

VPR-bestuurslid), --------------------en het aantal bestuursleden derhalve wordt vastgesteld op acht (8); ----b.

dat bij deze oprichting de oprichters worden toegelaten als eerste gewone -leden van de vereniging. ----------------------

Slotakte.

-------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-----------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd-van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het -geven van een toelichting daarop, hebben de comparanten verklaard tijdig voor het-verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte
kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing
onmiddellijk

verplicht

stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparanten

daarna door mij, notaris,

ondertekend.

en -

--------------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT

