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STATUTENW|JZ|G|NG VERENTGTNG VAN FTSCALE MEDTATORS (VFM)

--

Op dertig december tweeduizend en elf verscheen voor mij, mr. Floris Jan Janse de
Jonge, notaris te Amsterdam: --------de heer Tien Phat Huynh, geboren te Saigon, Vietnam op tweeëntwintig oktober -------negentienhonderd vijfenzeventig, te dezer zake met woonplaats ten kantore van VMW
Taxand N.V., Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam, te dezen handelend als ----------schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Roelof VOS, geboren te Laren op negentien februari negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te (1071 HM) Amsterdam, Willemsparkweg 100 A, houder van --een Nederlandse identiteitskaart met nummer 1L1315H08, gehuwd.
De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene ledenvergadering van de te -Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniqinq van -Fiscale Mediators (VFM) op zestien november tweeduizend elf heeft besloten de ---statuten van de vennootschap te wijzigen, van welk besluit blijkt een verslag van de ---betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zalworden gehecht.
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat Roelof Vos één van de bestuurders
van de vereniging is en derhalve op grond van artikel 24.3 van de statuten bevoegd is deze akte te doen verlijden en dat de statuten van genoemde vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op vijfentwintig november tweeduizend negen voor mij, notaris, -verleden.
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon, --handelend als gemeld, verklaard de statuten van de vereniging bij deze te wijzigen als volgt:
STATUTEN
BEGRIPSBEPALINGEN

AÉikel

í

'1.1 ln de statuten wordt verstaan onder:
(a) "Algemene Vergadering": de rechtsgeldig samengestelde algemene
ledenvergadering van de Vereniging die gevormd wordt door stemgerechtigde

Leden.--(b) "lndividuele-Leden" of "l-Leden": diegenen die met inachtneming van de

----

-----

bepalingen van Artikel 4.2van de Statuten toegelaten zijn tot lid van de
Vereniging en "l-Lid" betekent een ieder van hen.
(c) "BedrijÍsleden": de rechtspersonen of de samenwerkingsverbanden van -----(rechts)personen die met inachtneming van de bepalingen van Artikel 4.3 van
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de Statuten toegelaten zijn tot Bedrijfslid van de Vereniging en "Bedrijfslid" ---betekent een ieder van hen;
"Bestuu/': het rechtsgeldig samengesteld bestuur van de Vereniging
"Gommissie van Beroep": de in Artikel 13 van de Statuten vermelde

(d)
(e)

commrssre

(f)

"Fiscalist": (a) een ieder die lid is van één van de volgende verenigingen:-----

(i)

(g)
(h)

(i)
0)
(k)

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs; ---------(ii) Nederlandse Vereniging van Advocaten Belastingkundigen;(iii) Register Belastingadviseurs, êh --------(b) een ieder die werkzaam is bij de Belastingdienst, en
(c) een ieder die werkzaam is bij de rechtelijke macht en in zijn -functie fiscale zaken heeft behandeld.
"Huishoudeli jk Reglement": het reglement als vermeld in Artikel 22van de -Statuten.
"Leden": betekent zowel l-Leden en Bedrijfsleden tezamen en "Lid" betekent een ieder van hen.
"Ledenregister": heeft de betekenis als vermeld in Artikel 6.1 van de Statuten.
"Lid van het Bestuur": betekent ieder van de met in achtneming van het ----bepaalde in Artikel 9.1 van de Statuten rechtsgeldig in functie zijnde en --------gekozen leden van het Bestuur.
"NMl": betekent de stichting Nederlands Mediation lnstituut, gevestigd te --:Rotterdam.

(l)

"Penningmeester": de met inachtneming van de bepalingen van Artikel 9.7 --van de Statuten gekozen penningmeester van het Bestuur.
(m) "Raad van Advies": de in Artikel 21.1 van de Statuten bedoelde raad. ----------(n) "Secretaris": de met inachtneming van de bepalingen van Artikel 9.7 van de Statuten gekozen secretaris van het Bestuur.
(o) "schriftelijk" per brief, telefax of email of bij bericht dat via elk andere
communicatiemiddel wordt overgebracht waarbij het bericht op schrift kan --worden ontvangen.
(p) "Statuten": de statuten van de Vereniging als van tijd tot tryd gewijzigd.
(q) "Vereniging": Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM), een vereniging
opgericht en bestaande naar Nederlands recht, statutair gevestigd te --------Amsterdam
(r) "Voorzifter": de met inachtneming van de bepalingen van Artikel 9.7 van de -Statuten gekozen voozitter van het Bestuur.
1.2 Verwrlzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of de context een andere betekenis
rechtvaardigt.
NAAM EN ZETEL

----

Artikel

2
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2.1
2.2

De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM).
De Vereniging is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

3.1

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening

-

door Fiscalisten op het gebied van alternatieve fiscale geschillenbeslechting, in het
bijzonder door fiscale (in)formele mediation, conflictbemiddeling in de ruimste zin -des woords, conflicthantering en arbitrage
3.2 Zii tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----(i) het bevorderen van de bekendheid en de toepassing van fiscale (in)formele -med iation, conflictbem iddel ing, confl icthanteri ng en arbitrage ;
(i i)
het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening;
(iii) het verzorgen van facilitaire voorzieningen en het organiseren van
studiebijeenkomsten en/of het verlenen van medewerking daaraan;--(iv) het vormen van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en -------ervaring;
(v) het coordineren van de activiteiten waarbij raakvlakken bestaan tussen de ---algemene beroepsuitoefening en specifieke beroepsuitoefening van fiscale ---mediator, conflictbemiddelaar, partijbegeleider bij fiscale mediations of arbiter en/of tussen de beroepsuitoefening en maatschappelijke ontwikkelingen;----(vi) het aangaan van collectieve overeenkomsten ten behoeve en ten laste van ---leden.

(vii) het voeren van een merk ter herkenning van de standaarden die worden ------gesteld aan de beroepsuitoefening van de mediator, conflictbemiddelaar, -----partijbegeleider bij fiscale mediations of arbiter.
(viii) het stimuleren en doen van wetenschappelijk onderzoek en kennis

ontwikkeling.--3.3 Al wat bevorderlijk is voor de dienstverlening op het gebied van (in)formele -----mediation, conflictbemiddeling, conflicthantering en arbitrage valt onder het ---:-

mogelijke werkterrein van de Vereniging, waaronder begrepen de behartiging van de collectieve belangen van de Leden tegenover derden.
3.4 De Vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de Leden -rechten bedingen. De Vereniging kan krachtens besluit van de Algemene
Vergadering genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) deel van de ----uitgebrachte stemmen ten laste van de Leden verplichtingen aangaan. ---------------LEDEN --

4.1

De Vereniging kent verschillende categorieën Leden, te weten: l-Leden, en ----------

Bedrijfsleden.
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4.2 Tot l-Lid van de Vereniging kunnen worden toegelaten Fiscalisten die ten tijde van
het indienen van het verzoek tot toelating als Lid als Fiscalist werkzaam zijn danwel
gedurende een periode van tien jaar als Fiscalist werkzaam zijn geweest. ------4.3 Tot Bedrijfslid van de Vereniging kunnen worden toegelaten rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden van (rechts)personen, waaraan Fiscalisten zln -----verbonden of waarvoor Fiscalisten werkzaam zijn, die kunnen worden toegelaten -tot het l-lidmaatschap van de Vereniging.-----4.4 Ten einde het lidmaatschap te verwerven dient men een schriftelijk vezoek in te dienen bij het Bestuur.
4.5 Ten genoegen van het Bestuur zal de gegadigde aannemelijk moeten maken dat hij voldoet aan de vereisten voor toelating tot één van de categorieën Leden op --grond van het bepaalde in de Artikelen 4.2 en/of 4.3. Het Bestuur is niet gerechtigd
hiertoe dossiers van de gegadigde in te zien.
4.6 Het Bestuur beslist over de toelating van een Lid.
4.7 Het besluit van het Bestuur wordt per brief of per email aan de gegadigde ------meegedeeld.
4.8 Tegen een afwijzende beslissing van het Bestuur, waarin de weigering van een ---ontheffing mede is begrepen, is beroep bij de Commissie van Beroep als bedoeld in Artikel 13, mogelijk, mits een dergelijk beroep schriftelijk bij aangetekend -----schrijven wordt ingesteld binnen een maand na de datum van verzending van de in
Artikel 4.7 bedoelde brief of email.-4.9 Een voor het lidmaatschap afgewezen gegadigde kan ztln verzoek in het lopende Verenigingsjaar niet herhalen.
ONTHEFFING

Artikel 5
5.1 Het Bestuur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in de Artikelen 4.2 enlot 4.3-

a.

van degene die aannemehlk maakt dat hij/zij op basís van de gevolgde
opleiding en verworven ervaring beschikt over een deskundigheid die
vergelijkbaar is met die, welke in Artikel 4.2van de Statuten wordt verlangd. --b. indien het Bestuur van mening is dat in het specifieke geval het verlenen van ontheffing in het belang van de Vereniging is.
5.2 Tegen een negatieve beslissing van het Bestuur tot ontheffing als bedoeld in Artikel
5.1 staat beroep open bij de Commissie van Beroep als bedoeld in Artikel 13. -----LEDENREGISTER
AÉikel 6
6.1 Het Bestuur houdt een Ledenregister bijwaarin de namen en adressen van de ---Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun naam en
adres bij het Bestuur bekend zijn.
6.2 Het Bestuur houdt tevens een register bij van die l-Leden die een NMI erkende ----mediationopleiding hebben gevolgd en van die l-Leden die als NMI -------registermediator bij het NMI zijn geregistreerd. De l-leden die een andersoortige --
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opleiding hebben gevolgd of bij een ander register staan geregistreerd kunnen het
Bestuur verzoeken deze gegevens ook in het door het Bestuur bijgehouden --------register op te nemen. Het Bestuur is bevoegd het verzoek niet te honoreren als --naar het oordeel van het Bestuur de betreffende opleiding niet gelijkwaardig is met
een door het NMI erkende opleiding of het betreffende register waarin het l-lid --opgenomen is, niet gelijkwaardig is met het NMI register. Tegen een afwijzing van
het verzoek staat beroep open bij de Commissie van Beroep als bedoeld in Artikel
13.

6.3 De Bedrijfsleden zijn in aanvulling op het

in Artikel 6.1 bepaalde verplicht een -------

vertegenwoordiger die l-lid is aan te wijzen die namens het betreffende Bedrijfslid het stemrecht uitoefent in de Algemene Vergadering. De betreffende
vertegenwoordiger is te allen tijde bevoegd een ander een schriftelijke volmacht ter
verlenen om het Bedrijfslid in de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen. -:JAARLIJKSE BIJDRAGEN -------

Artikel 7
7.1 De Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de ---

hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. -7 .2 ln bijzondere gevallen kan het Bestuur aan Leden geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen tot het betalen van een bijdrage. ---BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel I
8.1 Het lidmaatschap eindigt:
a.
b.
c.
d.

ê

f.
g.

indien het Lid is een natuurlijk persoon: door de dood van het Lid;
door opzegging door het Lid;
door opzegging door de Vereniging;------door ontzetting;
wanneer een Lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap in
Artikel 4 gesteld te voldoen;
wanneer een Lid surséance van betaling heeft verkregen dan welfailliet is ---verklaard;indien het Lid is een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te -:-bestaan, behoudens in het gevalwaarin het vermogen van het ----Lid/rechtspersoon waartoe zijn lidmaatschap van de Vereniging behoort, onder
algemene titel overgaat waarbij het Lid/rechtspersoon als verdwijnende --------rechtspersoon betrokken is, mits voorafgaand aan de betreffende overgang -van het lidmaatschap het Bestuur van de Vereniging daartoe toestemming ---geeft. Tegen de beslissing van het Bestuur staat beroep open bij de -------Commissie van Beroep van Artikel 13. Het lidmaatschap gaat in per de dag -waarop de overgang plaatsvindt;
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h.

indien het Lid is een personenvennootschap: door de ontbinding van die ---personenvennootschap, met dien verstande dat degenen, die de onderneming
van de ontbonden personenvennootschap - waartoe zijn lidmaatschap van de
Vereniging en het daaraan verbonden stemrecht behoort - voortzetten, het ---recht hebben Lid van de Vereniging te worden, mits (i) zij voldoen aan de -----vereisten gesteld in artikel 4, (ii) ztl het verlangen daartoe tijdig schriftelijk aan het Bestuur te kennen hebben gegeven en (iii) het Bestuur van de Vereniging
daartoe toestemming geeft. Tegen de beslissing van het Bestuur staat beroep
open bij de Commissie van Beroep van Artikel 13. Het lidmaatschap gaat in -per de dag waarop zij de onderneming van de ontbonden
personenvennootschap hebben voortgezet.
8.2 Opzegging door het Lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
8.3 Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur en is slechts mogelijk: a. indien een Lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt;
b. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het ----lidmaatschap te laten voortduren
8.4 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden. Opzegging -door het Lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, waarbij een
opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden in acht moet worden genomen. ln afwijking van het vorenstaande, kan een Lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke -ingang beëindigen indien van het Lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het -lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een (1) maand nadat hem een -besluit is meegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of
tot fusie. Een Lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te
zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.--8.5 Ontzetting geschiedt door het Bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een Lid in
strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, andere reglementen of ------besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze ------benadeelt.
8.6 Het Bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de
Vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten --------spoedigste ter kennis van het betrokken Lid. Hem staat binnen één (1) maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de Commissie van Beroep als bedoeld in Artikel 13. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het Lid geschorst.
8.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ----------BESTUUR

Artikel 9
9.1 Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen en wordt door de Algemene
Vergadering benoemd. De benoeming geschiedt uit de l-Leden, behoudens het

-

---
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bepaalde in Artikel 9.2. De samenstelling van het Bestuur dient zo veel mogelijk -een afspiegeling te zijn van de in Artikel 1 .1 sub f. bedoelde organisaties. ------------9.2 De Algemene Vergadering kan besluiten dat één Lid van het Bestuur buiten de -Leden wordt benoemd.
9.3 lndien het Bestuur tijdelijk uit mÍnder dan drie (3) personen bestaat, blijft het
niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een Algemene --------Vergadering bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
94 De benoeming van Leden van het Bestuur geschiedt uit één of meer bindende --voordrachten, behoudens het bepaalde in Artikel 9.6. Tot het opmaken van zulk -een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als tien (10) of meer Leden. De --voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering van de --Algemene Vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer Leden
moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden
ingediend. lndien er meer dan één (í ) bindende voordracht is, geschiedt de
benoeming uit al die voordrachten. ---------9.5 Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde (213) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ---Algemene Vergadering.
9.6 ls geen voordracht opgemaakt of besluit de Algemene Vergadering ----overeenkomstig het bepaalde van Artikel 9.5 de opgemaakte voordracht(en) het -bindende karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus. -9.7 Het Bestuur wijst uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester aan. De functies van Secretaris en Penningmeester kunnen ------worden gecombineerd
9.8 Elk Lid van het Bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens --een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden. Aftredende Leden van het
Bestuur zijn terstond herbenoembaar.
9.9 Een Lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd -wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9.10 Een Lid van het Bestuur defungeert:
a. ten aanzien van een Lid van het Bestuur dat uit de Leden benoemd is: door het
eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;------

b.
c.

doorbedanken:-----door zijn overlijden.
vvvl

vvvgl

lr\vl

l,

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 10--

10.1

1O.2

Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
Het Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of ----------

-----------
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hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
VERTEGENWOORDIGING

11.1
11.2

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan -de Voozitter tezamen met hetzij de Secretaris hetzij de Penningmeester.
ln alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met éen (1)
of meer Leden van het Bestuur, wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of
de personen daartoe al dan niet jaarlijks door de Algemene Vergadering aan te

wijzen.--BESTUURSVERGADERING EN EN -BESLUITEN --------Artikef 12----------12.1 De vergaderingen van het Bestuur kunnen zoweltelefonisch als op locatie in -Nederland gehouden worden. Bij een niet telefonische vergadering wordt in de
convocatie tot de betreffende vergadering de locatie vermeld.
12.2
Elk jaar worden ten minste vier (4) niet telefonische vergaderingen gehouden. 12.3
Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de Voozitter dit ---wenselijk acht of indien éen (1) van de andere Leden van het Bestuur daartoe
schriftelijk en onder opgave van de ondenruerpen aan de Voozitter het verzoek
richt. lndien de vergadering niet binnen drie (3) weken wordt gehouden, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met
inachtneming van de vereiste formaliteiten.
12.4
De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk of via e-mail ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet
meegerekend.
12.5
De oproep vermeldt naast de wijze (telefonisch of op locatie) en tijdstip van de
vergadering ook de agenda
12.6
lndien in een vergadering alle Leden van het Bestuur aanwezig zijn, kunnen -over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen ook al zijn de
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht --genomen, mits geen van de Leden van het Bestuur bezwaar maakt tegen ---besluitvorming ten aanzien van de desbetreffende onderwerpen.
12.7
De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter; bij diens afwezigheid wijst
het Bestuur één van de andere Leden van het Bestuur als Voorzitter aan. -----12.8
Het Bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de Leden
van het Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een Lid van
het Bestuur kan zich door een van de andere leden van het Bestuur laten ---vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht.
12.9
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een Lid van het Bestuur schriftelijke
stemming verlangt. lndien een Lid van het Bestuur in een telefonische ----------
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vergadering schriftelijke stemming verlangt dan geschiedt de schriftelijke
stemming in de eerstvolgende niet telefonische vergadering. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
1214 leder Lid van het Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van een (1) stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van
de aanwezige Leden van het Bestuur.
12.11 Het door de Voorzitter van de vergadering van het Bestuur uitgesproken -----oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet --schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het --oordeel van de Voozitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe -stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of - indien de -oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een Lid van
het Bestuur dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt
vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----12.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De ----notulen worden door de Voozitter en de notulist vastgesteld en ten blijke --daarvan door hen getekend. De notulen worden in de eerstvolgende
vergadering van het Bestuur ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd
12.13 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Leden van
het Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per email of
per telefax hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze -wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de Secretaris een relaas
opgemaakt, dat na mede ondertekening door de Voozitter bij de notulen wordt
gevoegd.
COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel

13.1

í3------

De Vereniging kent een Commissie van Beroep per het moment waarop

de

--

Algemene Vergadering daartoe een besluit neemt en van dit besluit door het Bestuur een schriftelijke kennisgeving is gedeponeerd bij het ----Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de ---Vereniging is ingeschreven. Tot het moment van een dergelijk besluit tot ----instelling van de Commissie van Beroep en deponering van genoemde
kennisgeving zullen alle rechten van plichten van de Commissie van Beroep -als bedoeld in de Artikelen 4.8, 5.2,6.2,8.1 9., 8.1. h., 8.6 van deze Statuten door de Algemene Vergadering worden uitgevoerd. De overige bepalingen --aangaande de Commissie van Beroep zijn pas van kracht per genoemd --------
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moment van een dergelijk besluit tot instelling van de Commissie van Beroep en deponering van genoemde kennisgeving.
De Algemene Vergadering benoemt een Commissie van Beroep bestaande uit
tenminste (3) drie natuurlijke personen, die, met uitzondering van één lid van -de Commissie van Beroep, geen Leden van de Vereniging kunnen zijn.
Zij worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie (3) jaren.---Wanneer het aantal leden van de Gommissie van Beroep beneden de drie (3)
daalt hebben de overblijvende leden de verplichting om de Commissie van ---Beroep trjdelijk tot tenminste drie (3) leden aan te vullen. De op deze wijze
aangetrokken leden van de Commissie van Beroep hebben zitting tot de
eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering.
Van de binnen de Commissie van Beroep plaatsvindende wijzigingen bericht zij onverwijld het Bestuur.
De Commissie van Beroep heeft tot taak te beslissen in gevallen van beroep --

-----

13.3
13.4

---

----

13.5
13.6

tegen beslissingen van het Bestuur als in deze Statuten bepaald
13.7
De Commissie van Beroep kiest uit haar midden een voorzitter en een
secretaris.
BOEKJAAR

Artikel í4

14.1
14.2

Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----------Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en ----verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
14.3
Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het ---boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. -------------14.4
Voor zover uit de hiervoor in Artikel 14.3 bedoelde stukken een -------exploitatieoverschot blijkt, zal dit worden aangewend ten behoeve van het doel
van de Vereniging
ALGEMENE VERGADERING

AÉikel
15.1

15.2

15.3

í
Algemene vergaderingen worden gehouden op een locatie in Nederland. ------Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar behoudens -verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering met een periode van zes (6) maanden of zo veel korter of langer als door de Algemene ---------Vergadering bij haar besluit te bepalen, wordt een Algemene Vergadering - de
jaarvergadering - gehouden.
ln de jaarvergadering brengt het Bestuur een jaarverslag uit over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het Bestuur legt de balans en de staat -van baten en lasten ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. -----Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene

--
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Vergadering strekt het Bestuur tot decharge voor zijn beleid voozover dat uit die stukken blijkt. -15.4 lndien omtrent de getrouwheid van de stukken niet een verklaring van een ----accountant wordt overlegd, benoemt de Algemene Vergadering een commissie
van ten minste twee (2) Leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
Deze commissie ondezoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de -Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is ----verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar --------gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
ANDERE ALGEMENE VERGADE RINGEN
AÉikel í6----------16.1 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit
wenselijk oordeelt.
Voorts is het Bestuur verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op
een termijn van niet langer dan vier (4) weken, indien ten minste een/tiende -(1110) gedeelte van de stemgerechtigde Leden dit schriftelijk verzoekt. lndien het Bestuur binnen veertien (14) dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.-------------BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

16.2

---

17.1

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,
onverminderd het bepaalde in Artikel 16.2. De oproeping geschiedt onder ----vermelding van de te behandelen ondenruerpen en op een termijn van ten -----minste zeven (7) dagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet
meegerekend, hetzij schriftelijk aan de adressen van de Leden zoals deze zijn
vermeld in het Ledenregister, hetzij per e-mail aan de e-mailadressen van de Leden zoals deze door de Leden aan de Vereniging zijn doorgegeven, hetzij -door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad.
TOEGANG EN STEMRECH

Artikel í8-----------

18.1

18.2
18.3

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben, met inachtneming van het ----bepaalde in artikel 6.3, alle Leden die niet zijn geschorst. Een geschorst Lid --heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over de toelating van andere dan de in Artikel 18.1 bedoelde personen, beslist
de Voorzitter van de vergadering.
leder Lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft éen (1) stem. Een Lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander Lid laten
uitbrengen, met dien verstande dat een gevolmachtigde niet voor meer dan --een ander Lid als zodanig kan optreden.----------
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Een Bedrijfslid kan alleen door een l-lid worden vertegenwoordigd. Het l-lid dat
een Bedrijfslid vertegenwoordigt in de zin van artikel 6.3, kan alleen een stem uitbrengen
namens het Bedrijfslid
'J-""-'
VOORZITTERSCHAP/ NOTULEN-----------AÉikel 19
19.1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de Voozitter van het Bestuur.
Ontbreekt de Voorzitter, dan treedt een ander door het Bestuur aan te wijzen Lid van het Bestuur als Voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het ---voozitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Tot dat ---ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige persoon.
19.2
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de Secretaris of een ---door het Bestuur aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden
door de Voorzitter van de vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. De notulen worden in de eerstvolgende
Algemene Vergadering ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering -----voorgelegd
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
AÉikel 20
Voorzover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, besluit de
Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
20.2
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
20.3
Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de Voozitter van de Algemene
Vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel een van de -----stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming ---geschiedt bij ongetekende gesloten briefles
20.4
Het door de Voorzitter van de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel ---omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de --inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het --oordeel van de Voozitter 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.
20.5
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zqn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft - mits met voorkennis van het Bestuur genomen - dezelfde kracht
als een besluit van de Algemene Vergadering.------20.6
Zolang in een Algemene Vergadering alle Leden aanwezig of -----vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen - mits met
algemene stemmen - omtrent alle aan de orde komende ondenruerpen, dus --18.4

20.1

---

VMWTAXAND N.V

mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of ontbinding, ook al heeft --geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze ---geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van ----vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht ---genomen.
RAAD VAN ADVIES----------

Artikel 2í

21.1
21.2
21.3

21.4
21.5
21.6
21.7

De Vereniging kent een Raad van Advies.

De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het --Bestuur. Het Bestuur stelt tevens het aantal leden van Raad van Advies vast.-Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt:--a. door ontslag verleend door het Bestuur als bedoeld in artikel 21.2;-----b. door bedanken;

c.

dooroverlijden.------De Raad van Advies bedient het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.
lndien de Raad van Advies uit meer leden bestaat, benoemt de Raad van -----Advies één van haar leden tot voorzitter.------------De leden van Raad van Advies ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Daarboven kan het Bestuur aan de leden van de Raad van Advies een vacatiegeld toekennen. -------De vergaderingen van de Raad van Advies worden gehouden op die locatie in
Nederland als vermeld in de convocatie tot de betreffende vergadering van de

Raad van Advies.
21.8 Elk jaar wordt ten minste éen (1) vergadering gehouden.-----------21.9 Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de Voozitter of de --voozitter van de Raad van Advies dit wenselijk acht.
21.10 Het bepaalde in Artikel 12.4 tot en met 12.13 is van overeenkomstige -----toepassing op de Raad van Advies.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

221

De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de

Statuten.-COMMISSIES

Artikef

23.1

23------

Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur al dan -niet uit zijn midden worden benoemd.STATUTENWIJZIGING
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Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts door een Algemene
Vergadering worden genomen welke daartoe speciaal is opgeroepen met de -mededeling dat een wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. Een --besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen met een ---meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) deel van de uitgebrachte ---------stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.--24.2
Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering 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 afloop van de dag waarop de -vergadering wordt gehouden.
24.3
Een wijziging van de Statuten treedt eerst in werking, nadat hiervan een -------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder Lid ---van het Bestuur bevoegd.
ONTBINDING
24.1

Artikef
25.1

25.2

25.3

25.4

25-----De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene ----Vergadering. Het bepaalde in Artikel 24.1is van overeenkomstige toepassing.

Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en ------------bescheiden aangewezen. ----------Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Leden van het Bestuur, ---voorzover de Algemene Vergadering geen andere vereffenaars benoemt
De vereffenaars bestemmen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de Vereniging. Bij
het besluit tot ontbinding kan echter door de Algemene Vergadering ook een -bestemming aan het overschot worden gegeven.
Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de -----Vereniging gedurende zeven (7) jaren te worden bewaard door de in Artikel --25. 1 bedoelde bewaarder. ----------

Volmacht.
Van voornoemde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan ----deze akte wordt gehecht.

Slot.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen
persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document
vastgesteld
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte ---vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben
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kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daama is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)
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