STATUTEN IVR
In werking getreden op 24.8.2016 na besluit tot
statutenwijziging van de Algemene Vergadering
d.d. 13.5.2016
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Artikel 1
Oorsprong, naam en zetel
De Vereniging werd op veertien november negentienhonderd zeven en veertig in Rotterdam
onder het beschermheerschap van de Centrale Rijnvaartcommissie opgericht. In de
Vereniging is het sinds achttienhonderd vier en zeventig bestaande RijnschepenregisterVerbond opgegaan dat laatstelijk door twee en dertig transportverzekeringsmaatschappijen
der Rijnstaten gevormd werd.
De Vereniging draagt de naam: IVR.
Met de naam IVR brengt de vereniging tot uitdrukking dat zij is een internationale vereniging
voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de
verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa.
De Vereniging is gevestigd te Rotterdam.
Artikel 2
Doel en financiële middelen
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van zakelijk contact en coördinatie tussen,
alsmede samenwerking met hen die scheepvaart bedrijven, verzekeraars en experts op
internationale basis, teneinde waar te nemen en te behartigen hun gemeenschappelijke
belangen op het netwerk van de met elkaar verbonden grote Europese binnenwaterwegen,
hierna aan te duiden met: "vaarwegennet".
Dit doel bereikt de Vereniging onder meer door:
a.
de beoordeling van de kwaliteit van binnenschepen, die in het vaarwegennet
gebruikt worden en door het verstrekken van certificaten;
b.
de keuze en benoeming van experts en de opname in een desbetreffende lijst;
c.
het vaststellen van uniforme regels voor de erkenning en verdeling van kosten en
schaden als avarij-grosse;
d.
het opstellen van richtlijnen en vrijblijvende aanbevelingen voor de uniforme
bepaling van bijdragende scheepswaarden, voor tornlonen, winterkosten en andere
onder avarij-grosse vallende kosten;
e.
het nazien en bekrachtigen van dispaches;
f.
het treffen van maatregelen ter oplossing van geschillen die zich bij aanvaringen,
hulpverleningen, berging en alles wat daarmede samenhangt, kunnen voordoen;
g.
het onderzoek, de beoordeling en advies in alle gevallen die met het vorenstaande in
verband kunnen staan; en
h.
het streven naar unificatie van het binnenvaartrecht in brede zin.
Overeenkomstig haar historische taak richt de Vereniging onverkort een register in en houdt
dit bij waarin zoveel als mogelijk alle op het vaarwegennet toegelaten schepen worden
opgenomen. Op verzoek verstrekt de Vereniging tegen vergoeding hieruit inlichtingen en
uittreksels. Uitgave van het complete register, respectievelijk aanvullingen zal regelmatig
geschieden wanneer vaststaat dat de door het beheer en het uitgeven te ontstane kosten
door de opbrengst van de verkoop of anderszins kunnen worden gedekt.
De financiële behoefte der Vereniging wordt gedekt door:
a.
de bijdrage van de individuele leden en van de nationale groepen, die de kosten ter
behartiging van de algemene belangen dienen te dekken;
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b.
vergoedingen voor de kosten van de door de Vereniging te verrichten diensten;
c.
subsidies, giften en andere bijdragen die de Vereniging ontvangt.
De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3
Lidmaatschap

1.

2.
3.

Leden der Vereniging kunnen zijn:
a.
zij die scheepvaart bedrijven in het gebied van het vaarwegennet en hun
overkoepelende organisaties;
b.
verzekeringsmaatschappijen die transport- en/of cascoverzekering bedrijven in het
gebied van het vaarwegennet en hun overkoepelende organisaties;
c.
onderlinge verzekeringsmaatschappijen werkzaam in het gebied van het
vaarwegennet en hun overkoepelende organisaties;
d.
deskundigen en hun overkoepelende organisaties op het gebied van de bouw,
reparatie en onderhoud of de beoordeling van de in het gebied van het
vaarwegennet gebruikte schepen;
e.
alle andere natuurlijke en rechtspersonen en hun overkoepelende organisaties die
geïnteresseerd zijn bij het doel en de taak van de Vereniging.
De hiervoor genoemde overkoepelende organisaties kunnen slechts lid worden indien zij
rechtspersoonlijkheid bezitten.
Internationale verenigingen en organisaties, die met de in de vereniging vertegenwoordigde
kringen of de doelstellingen van de vereniging verbonden zijn, kunnen op voorstel van het
dagelijks bestuur als consultatieve leden worden toegelaten.
Consultatieve leden kunnen voor deelname aan de IVR-congressen en van geval tot geval
voor deelname aan commissievergaderingen worden uitgenodigd. Zij beschikken niet over
een stemrecht overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

Artikel 4
Aanvraag tot toelating
Aanvragen tot toelating als lid dienen schriftelijk aan de Vereniging te worden gericht. De Raad van
Beheer beslist omtrent de toelating van de leden. Een afwijzing dient aan de aanvrager te worden
medegedeeld. Op diens verzoek kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5
Einde lidmaatschap
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.
door de dood van het lid/natuurlijk persoon dan wel de ontbinding van het
lid/rechtspersoon;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
d.
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de Vereniging geschiedt door de Raad van Beheer.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van zes maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
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beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Raad van Beheer bij besluiten genomen
met een meerderheid van tenminste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 6
Nationale Groep
Alle leden der Vereniging die in dezelfde staat wonen of een zetel hebben, voorzover deze
staat een verbinding heeft met het vaarwegennet kunnen samen een nationale groep in de
zin van deze statuten vormen mits zij tenminste twee van de in artikel 3 lid 1 sub a tot en met
d genoemde sectoren in de betreffende staat vertegenwoordigen.
Het verzoek tot opname van een nationale groep dient door de desbetreffende leden
gezamenlijk aan de Raad van Beheer te worden gericht.
Artikel 7
Raad van Beheer
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer bestaande uit één of meer leden,
te benoemen door de algemene vergadering.
Elke nationale groep is bevoegd, voorzover door deze groep een door de Raad van Beheer
vastgesteld bedrag aan jaarlijkse contributie is afgedragen, tot het doen van een bindende
voordracht tot benoeming tot lid/leden van de Raad van Beheer van één of meer doch
maximaal drie personen, waarvan één deel uit dient te maken van de onder artikel 3 lid 1 sub
a, één van de onder artikel 3 lid 1 sub b, en één van de onder artikel 3 lid 1 sub c dan wel d
genoemde sectoren voorzover deze in de desbetreffende staat bestaan. Aan elke voordracht
kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derden van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derden van de leden vertegenwoordigd is.
Zijn geen voordrachten gedaan of besluit de algemene vergadering de overeenkomstig het
voorgaande lid opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de
algemene vergadering vrij in haar keus.
Elk lid wordt benoemd voor vier jaar.
Elk lid van de Raad van Beheer kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of
ontslag kan slechts worden genomen met twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een
algemene vergadering, waarin tenminste twee/derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging dan wel het lidmaatschap
van de organisatie waartoe hij behoort;
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door bedanken;
door overlijden.

Artikel 8
Bestuursfuncties, bestuursvergaderingen en besluitvorming
De Raad van Beheer wijst telkens voor twee jaar uit zijn midden de voorzitter en een vicevoorzitter aan die bij toerbeurt van de verschillende nationale groep deel uitmaken. Hun
mandaat loopt door totdat het door hun opvolger is overgenomen, ook al wordt hierdoor de
termijn van twee jaar overschreden.
Voor het geval de voorzitter of vice-voorzitter, gedurende de tijd van zijn mandaat, zijn
functie neerlegt, kiest de nationale groep waartoe hij behoorde een opvolger voor de
resterende tijd tot het tijdstip waarop het mandaat van zijn voorganger zou zijn geëindigd.
Vergaderingen van de Raad van Beheer worden door of namens de voorzitter schriftelijk
bijeen geroepen op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die
van de vergadering niet mede gerekend. De voorzitter is voorts verplicht een vergadering van
de Raad van Beheer bijeen te roepen indien tenminste drie leden van de Raad van Beheer
hem dit schriftelijk onder opgave van de te behandelende onderwerpen verzoeken; blijft de
voorzitter in gebreke binnen zestig dagen aan zodanig verzoek gevolg te geven dan hebben
de verzoekers zelf het recht daartoe over te gaan.
Tot de vergadering van de Raad van Beheer worden zowel alle leden van de Raad van Beheer
als alle leden van de Raad van Advies opgeroepen.
In de vergadering van de Raad van Beheer heeft ieder lid van de Raad van Beheer het recht
tot het uitbrengen van één stem. De leden van de Raad van Advies hebben het recht tot het
uitbrengen van een adviserende stem.
De Raad van Beheer kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden van
de Raad van Beheer ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad
van Beheer kan zich mits dit schriftelijk geschiedt, door een ander lid van de Raad van Beheer
laten vertegenwoordigen.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de door de voorzitter van de
vergadering aangewezen secretaris notulen opgemaakt, die door de Raad van Beheer in zijn
volgende vergadering worden goedgekeurd.
De Raad van Beheer besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de stemmen
dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Besluiten kunnen door de leden van de Raad van Beheer in plaats van in een vergadering ook
schriftelijk – waaronder begrepen telegram- en telefaxbericht alsmede via ieder ander
gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke
weergave vatbaar bericht worden genomen mits met algemene stemmen van alle leden. De
directie informeert de leden van de Raad van Beheer namens de voorzitter over de al dan
niet totstandkoming van het besluit.
Artikel 9
Bestuurstaak-vertegenwoordiging
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Beheer belast met het
besturen van de Vereniging.
De Raad van Beheer is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur dan wel door commissies die door de
Raad van Beheer worden benoemd.
De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de Raad van Beheer.
Daarnaast kan de Vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter, de vice-voorzitter
of door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
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Artikel 10
Dagelijks bestuur
De vertegenwoordiging van elke nationale groep in de Raad van Beheer wijst uit haar midden
één lid en een plaatsvervangend lid aan voorzover op grond van het volgende zij nog niet in
het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad
van Beheer hebben qualitate qua in dezelfde functies zitting in het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Vereniging en
besluitvorming over die onderwerpen die haar zijn of worden gedelegeerd door de Raad van
Beheer. Het dagelijks bestuur is aan de Raad van Beheer verantwoording verschuldigd en
dient tegenover de Raad regelmatig verslag uit te brengen.
Elk lid van het dagelijks bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
Het dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden van
het dagelijks bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het
dagelijks bestuur kan zich mits dit schriftelijk geschiedt door een ander lid van het dagelijks
bestuur laten vertegenwoordigen.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de door de voorzitter van de
vergadering aangewezen secretaris notulen opgemaakt, die door het dagelijks bestuur in zijn
volgende vergadering worden goedgekeurd.
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven neemt het dagelijks
bestuur haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Besluiten kunnen door het dagelijks bestuur in plaats van in een vergadering ook schriftelijk –
waaronder begrepen telegram- en telefaxbericht alsmede via ieder ander gangbaar
communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave
vatbaar bericht worden genomen mits met algemene stemmen van alle leden. De directie
informeert de leden van het dagelijks bestuur namens de voorzitter over de al dan niet
totstandkoming van het besluit.
Artikel 11
Directie
Het dagelijks bestuur is bevoegd één of meer directieleden te benoemen, die belast is/zijn
met de dagelijkse leiding van het bureau van de Vereniging en de uitvoering van de besluiten
van de Raad van Beheer en het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur stelt de wijze waarop en de gevallen waarin de directie de Vereniging
kan vertegenwoordigen vast. Besluiten daaromtrent kunnen door het dagelijks bestuur
slechts worden genomen met twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
De directieleden nemen aan de vergaderingen van de Raad van Beheer en de vergaderingen
van het dagelijks bestuur met adviserende stem deel.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring
van het dagelijks bestuur voor besluiten omtrent:
a.
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b.
het aangaan van alle rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde een door
de Raad van Beheer vast te stellen en aan het dagelijks bestuur mede te delen
bedrag te boven gaat of waardoor de Vereniging voor langer dan één jaar wordt
verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als een handeling
worden beschouwd; de Raad van Beheer is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
c.
het aangaan van nieuwe activiteiten en het vestigen van filialen en/of
agentschappen;
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het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van gelden in
de rekening-courant bij de door de Raad van Beheer aangewezen bankiers van de
Vereniging mits de Vereniging bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan
voor een hoger bedrag dan door de Raad van Beheer is vastgesteld;
het verbinden van de Vereniging of haar bezittingen voor schulden van derden door
borgtochten of anderszins;
het aanstellen van personeel en het toekennen aan een lid van het personeel van
een vast jaarsalaris hoger dan door de Raad van Beheer is vastgesteld; de Raad van
Beheer is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
het ter leen verstrekken van gelden;
het vaststellen van de bevoegdheden van de procuratiehouders.

Artikel 12
Raad van Advies
Elke staat die in verbinding staat tot het vaarwegennet kan, voorzover er een nationale groep
van die staat bestaat dan wel hij een concrete belangstelling in een samenwerking met de
Vereniging tot uitdrukking brengt een regeringsvertegenwoordiger tot lid van de Raad van
Advies benoemen welke te allen tijde door deze staat kan worden geschorst of ontslagen.
De Secretaris Generaal van de Centrale Rijnvaart Commissie alsmede de Directeur Generaal
van de Donau Commissie hebben recht op een zetel in de Raad van Advies. Ze zijn bevoegd
deze zetel door een door hen aan te wijzen vertegenwoordiger te laten innemen.
De leden van de Raad van Advies hebben tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd
advies aan de Raad van Beheer.
Artikel 13
Algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan de Raad van Beheer zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel
17. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a.
het jaarverslag bedoeld in artikel 19 lid 3 met de verklaring van de accountant;
b.
voorstellen van de Raad van Beheer of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering;
Tevens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de Raad van Beheer dit
wenselijk oordeelt.
Voorts is de Raad van Beheer op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan de leden van de Raad van Beheer belasten met de leiding en het
secretariaat der vergadering en het opstellen der notulen.
Artikel 14
Toegang en stemrecht
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en leden van organisaties
overeenkomstig artikel 3 lid 1.a., 1.b., 1c., en 1.d. van de Vereniging, de leden van de Raad
van Beheer en de leden van de Raad van Advies. Geen toegang hebben geschorste leden en
geschorste leden van de Raad van Beheer met dien verstande dat geschorste leden toegang
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hebben tot de algemene vergadering waarin het besluit tot hun schorsing wordt behandeld;
geschorste leden zijn bevoegd in de vergadering over hun schorsing het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
Ieder lid, niet overkoepelende organisatie, heeft één stem.
Iedere overkoepelende organisatie heeft zoveel stemmen als het aantal malen dat het
bedrag van de laagste contributie in het betreffende jaar van een lid, niet overkoepelende
organisatie is begrepen in het bedrag van de contributie van de desbetreffende
overkoepelende organisatie in het betreffende jaar, echter met een maximum van 25
stemmen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Een geschorst lid heeft
geen stem.
De leden van de Raad van Beheer en van de Raad van Advies hebben een adviserende stem.
Artikel 15
Voorzitterschap-notulen
De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 13 lid 4 geleid
door de voorzitter van de Raad van Beheer of de vice-voorzitter.
Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één der andere leden van de Raad
van Beheer, door de Raad van Beheer aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door één door de voorzitter aangewezen
persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering in haar volgende vergadering
worden goedgekeurd.
Artikel 16
Besluitvorming van de algemene vergadering
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft,
mits met voorkennis van de Raad van Beheer genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
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 onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 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.
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Besluiten kunnen door de leden in plaats van in een vergadering ook schriftelijk – waaronder
begrepen telegram- en telefaxbericht alsmede via ieder ander gangbaar communicatiemiddel
overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden
genomen mits met algemene stemmen van alle leden. De Raad van Beheer neemt de
besluiten welke op de wijze als in de voorgaande zin omschreven zijn tot stand gekomen in
het notulen register van de algemene vergadering op en doet daarvan in de eerstvolgende
algemene vergadering mededeling.
Artikel 17
Bijeenroepen algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 13 lid 4
bijeengeroepen door of namens de Raad van Beheer. De oproeping geschiedt schriftelijk aan
de adressen van de leden volgens het door de Vereniging aangehouden ledenregister dan
wel door middel van een aankondiging in een vakblad van elk land van vestiging der
nationale groepen als bedoeld in artikel 6. De termijn voor het oproepen bedraagt ten minste
veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 20.
Artikel 18
De accountant
De algemene vergadering verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk
Wetboek opdracht de door de Raad van Beheer opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en
daarover een verklaring af te leggen.
De Raad van Beheer is bevoegd een accountant voor te dragen.
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering.
Artikel 19
Administratie – boekjaar – jaarverslag – jaarrekening
De Raad van Beheer is verplicht van de vermogenstoestand van de Verenigingen van alles
betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
Het boekjaar van de Vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december
daaraanvolgend.
De Raad van Beheer brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. De Raad
van Beheer legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. Zij legt daarbij tevens over de verklaring van de
accountant als bedoeld in artikel 18.
Deze stukken worden ondertekend door alle leden van de Raad van Beheer; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
De vaststelling van de jaarstukken strekt de Raad van Beheer tot décharge voor alle
handelingen waarvan uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt tenzij
uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of
zal worden bepaald.
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Artikel 20
Statutenwijziging
In de statuten van de Vereniging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 16 leden 6 en 7,
geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen
worden voorgesteld.
Zij die hebben opgeroepen tot de algemene vergadering ter behandeling van en voorstel tot
statutenwijziging, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen 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.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een lid aan hem
toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 16 leden 8 en
9, ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten
minste de helft van de stemmen vertegenwoordigd is. Is niet tenminste de helft van de
stemmen vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van tenminste één maand, doch binnen
twee maanden na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte
stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van de Raad van Beheer bevoegd.
Artikel 21
Ontbinding
De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
De vereffening geschiedt door het dagelijks bestuur tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Het batig saldo na vereffening wordt overeenkomstig een door de algemene vergadering te
nemen besluit aan één of meer instellingen of organisaties van algemeen nut, die min of
meer hetzelfde doel nastreven als de Vereniging ter beschikking gesteld.
Artikel 22
Huishoudelijk reglement
De Raad van Beheer kan onder goedkeuring van de algemene vergadering een of meer
huishoudelijke reglementen vaststellen welke zij te allen tijde met goedkeuring van de
algemene vergadering kan wijzigen.
Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

Artikel 23
Slotbepaling
De Raad van Beheer is bevoegd van de statuten vertalingen in de Franse, Duitse en Engelse taal te
laten opstellen.
Bij de beoordeling van de statuten is uitsluitend de Nederlandse tekst opgenomen in de
desbetreffende akte(n) bepalend.
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