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STATUTENWIJZIGING
STICHTING RECHTERS VOOR RECHTERS

Heden, achttien december tweeduizend negen, verscheen voor mij, meester Renatus
Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging ‘s-Gravenhage:
mevrouw mr. Cai Fa Chu, geboren te Haarlem op tien september negentienhonderd
vijfentachtig, werkzaam ten kantore van Bird & Bird LLP in ‘s-Gravenhage, met kantooradres:
Van Alkemadelaan 700, 2597 AW ‘s-Gravenhage.
De verschijnende persoon verklaarde:

HUIDIGE STATUTEN
De statuten van Stichting Rechters voor Rechters, een stichting opgericht naar Nederlands
recht, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, met adres Dokter van Ledestraat 99, 2265 BR
Leidschendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Den Haag onder nummer 27172198 (de “Stichting”), werden vastgesteld bij akte van
oprichting op twaalf mei negentienhonderd achtennegentig voor mr. Hendrik Michiel Krans,
destijds notaris met plaats van vestiging ‘s-Gravenhage, verleden. De statuten van de
Stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.—

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Blijkens het aan deze akte gehechte notulen van de vergadering van het bestuur van zestien
december tweeduizend negen (het “Besluit”), heeft het bestuur van de Stichting besloten de
statuten van de Stichting te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te
doen passeren en te tekenen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten
van de Stichting zodanig te wijzigen dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de
Stichting thans luiden als volgt:
“STATUTEN

Beqripsbepalinqen.
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Artikel 1.

1. De in deze akte gebruikte titels van artikelen dienen uitsluitend ter verduidelijking
zonder dat daaraan enig recht kan worden ontleend.

2. In deze statuten wordt verstaan onder:
a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
b. stichting: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
c. rechters in Nederland: rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast die een

functie bekleden die in Nederland toegang geeft tot het lidmaatschap van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

d. rechters in het buitenland: personen met rechtspraak belast.
Naam. Zetel

Artikel 2.

2.1 De stichting draagt de naam: Stichting Rechters voor Rechters.
De stichting kan naast het voeren van de statutaire naam tevens de
handelsnaam: “Judges for Judges” voeren.

2.2 De stichting heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.
Doel.

Artikel 3.

3.1 De stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, hulp en bijstand, zowel materieel
als niet materieel, door rechters in Nederland aan rechters in het buitenland.

3.2 De stichting zal het hiervoor omschreven doel trachten te verwezenlijken door:
a. het ontplooien van activiteiten, die zijn gericht op het ondersteunen van

buitenlandse rechters, die als gevolg van of in verband met de uitoefening
van hun rechtsprekende taak, hierna ook te noemen hun
“beroepsuitoefening”, (hulp)behoevend zijn, dan wel in gewetensnood
verkeren;

b. het betuigen van solidariteit aan buitenlandse rechters in het kader van hun
beroepsuitoefening;

c. het geven van financiële ondersteuning aan buitenlandse rechters in het
kader van hun beroepsuitoefening;

d. op alle andere door het bestuur te bepalen wijze;
e. en voorts met alle wettige middelen die het bestuur daartoe geëigend acht.—

3.3 De stichting beoogt niet het behalen van winst.
Vermogen.

Artikel 4.

4.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;

186636_1 .DOC



3

b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. bijdragen;

d. opbrengst van belegde middelen;
e. alle andere baten en inkomsten.

4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.
Artikel 5.

5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) personen. Slechts
natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

5.2 Het bestuur bepaalt - met inachtneming van het bepaalde in lid 1 - het aantal
leden.

5.3 Het bestuur voorziet zelf in de vacatures.
5.4 De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een termijn van vier (4) jaar. —

5.5 Bestuurders zijn herbenoembaar zonder beperking.
5.6 Elk jaar treedt één (1) bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken

rooster van aftreden. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid
op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt. Een bestuurder wiens
zittingstermijn op grond van het vorenstaande is verstreken blijft in functie zolang er
geen besluit is genomen over zijn ontslag en eventuele opvolging.

5.7 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door periodiek aftreden;
c. door schriftelijk bedanken;
d. door ophouden rechter in Nederland te zijn;
e. door ontslag verleend door het bestuur. Een dergelijk besluit kan slechts

worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin alle
bestuursleden aanwezig zijn en alle bestuursleden zich ten gunste van het
desbetreffende voorstel uitspreken. De aanwezigheid en de stem van het
bestuurslid, over wiens ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het
quorumvereiste en de besluitvorming niet mee. Zijn in de betreffende
bestuursvergadering niet alle bestuursleden aanwezig, dan kan in een
volgende vergadering, welke tussen twee (2) en zes (6) weken na die
eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden
genomen met ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden;

f. door ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de Wet voorzien.
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5.8 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester en kan voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één (1) persoon worden
uitgeoefend.

5.9. Bij ontbreken van alle bestuursleden, worden de bestuursleden benoemd door de
President van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Bestuur: taak en bevoegdheden: bezoldiging.
Artikel 6.

6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.

6.3 Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature(s) te doen
voorzien.

6.4 De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte
werkzaamheden. Bestuurders kunnen slechts een vergoeding ontvangen voor
gemaakte onkosten. Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld.

Bestuur: vertegenwoordiging.
Artikel 7.

7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) bestuurders
gezamenlijk.

7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één (1) of meer
bestuursleden als ook aan derden om de stichting binnen de grenzen van de
volmacht te vertegenwoordigen.

Bestu ursvergaderingen.
Artikel 8.

8.1. Bestuursvergaderingen worden ten minste één (1) maal per jaar gehouden en voorts
zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt. Vergaderingen zullen worden gehouden in
persoon, dan wel door middel van telefonische conferentie of video conferentie mits
alle deelnemers aan de vergadering via het elektronisch communicatiemiddel kunnen
worden geïdentificeerd en elkaar kunnen horen en aan de beraadslaging kunnen
deelnemen.

8.2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek onder opgave van de te behandelen
punten van ten minste twee bestuursleden verplicht tot het bijeenroepen van een
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bestuursvergadering op een termijn van niet langer dan veertien (14) dagen. Indien
aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepingovergaan op de wijze waarop het bestuur de bestuursvergadering bijeenroept, op
welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen
worden genomen.

8.3. De bestuursleden worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste zeven (7)
dagen van tevoren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering
opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet
worden meegerekend.

8.4. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen
rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde in lid 3 en onverminderd het
bepaalde in artikel 9 lid 6.

8.5. Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door devoorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan
wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.

Besluitvorming.
Artikel 9.

9.1 Rechtsgeldige besluiten kunnen, voorzover in deze statuten niet anders is
bepaald, slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, ineen vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursledenaanwezig is. Onder volstrekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan dehelft van het aantal uitgebrachte stemmen.

9.2 Is in een vergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig, dankan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerstevergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met tenminste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantalaanwezige bestuursleden.
9.3 Ieder bestuurslid heeft één (1) stem.
9.4 Een bestuurder kan zich op de vergadering door een medebestuurder bij schriftelijkevolmacht doen vertegenwoordigen.
9.5 De schriftelijke volmacht wordt voor één (1) bepaalde vergadering verleend.
9.6 Een bestuurder kan niet meer dan één (1) medebestuurder vertegenwoordigen ineen vergadering.
9.7 Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij devoorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen nietmee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd.

/
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Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
9.8 Het bestuur kan alle besluiten ook buiten vergadering nemen, mits dit schriftelijk,

telegrafisch, per telex, telefax of per elektronische mail geschiedt en alle bestuurders
zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit
van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Reglementen.

Artikel 10.

10.1 Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het
bestuur te bepalen onderwerpen.

10.2 Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten of de wet zijn nietig.
10.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd reglementen te wijzigen of op te heffen.
10.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in lid 1

tot en met 4 van artikel 12 van toepassing.
Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.
Artikel 11.

11.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
11.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting een zodanige

administratie te houden dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend.

11.3 Onverminderd het bepaalde in de wet is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten
van de stichting op te maken. Binnen zes (6) maanden na het einde van het
boekjaar brengt de secretaris in de vergadering van het bestuur een algemeen
jaarverslag uit, en de penningmeester een financieel jaarverslag over het afgelopen
boekjaar. Goedkeuring van de jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge
voor de uit deze stukken blijkende handelingen.

11.4 Het bestuur is bevoegd, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken
over te gaan, deze te doen controleren door een deskundige als bedoeld in artikel
2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige deskundigen
samenwerken. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

11.5 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers zeven (7) jaren lang te bewaren.

11.6 Uiterlijk twee (2) maanden v6ôr het einde van het boekjaar stelt het bestuur een
begroting voor het volgende boekjaar op.

Statutenwijziging.

Artikel 12.
—
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‘

12.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen.
12.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging wordt voorgestelddient de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging te worden bijgevoegd.12.3 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering.waarin het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurderszich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

12.4 Is een vergadering van het bestuur als hiervoor in dit artikel bedoeld niet voltallig, danwordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2)en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweedevergadering kan een rechtsgeldig besluit worden genomen omtrent het voorstelzoals dit in de eerste vergadering aan de orde was met ten minste twee derde (2/3)
van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuursleden.

12.5 Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander door
het bestuur daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van
een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 13.

13.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden.
13.2 Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in lid 3 en 4 van artikel 12 van

overeenkomstige toepassing.
13.3 De vereffening geschiedt door de bestuurders tenzij bij het besluit tot ontbinding één

of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
13.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van

kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd: in liquidatie.

13.5 Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een —

eventueel batig saldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met -

het doel van de stichting dient te zijn, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee —

het algemeen belang wordt gediend.
13.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting

gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is
aangewezen.

Slotbepaling.

Artikel 14.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. —
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SLOTVERKLARING
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te ‘s-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende
persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting
gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de
akte voortvloeien.
De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij,
notaris, ondertekend.
(Getekend: de verschenen persoon en de notaris.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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