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DEFINITIES  

Artikel 1.  

1. Notaris: 

 een persoon als bedoeld in artikel 1 sub a en b van de Wet op het Notarisambt 

(hierna Wna).  

2. Estate planning:  

 het adviseren op het gebied van civielrechtelijke en fiscale aspecten van 

vermogensoverheveling tijdens leven en na overlijden en de daaruit  

voortvloeiende en daarmee verband houdende werkzaamheden.   

3. EPN estate planner: 

 een lid van de vereniging. 

4.  Ledenvergadering: 

 het orgaan van stemgerechtigde gewone leden.  

5.  EPN examen: 

 Het examen dat door en onder toezicht van de EPN wordt afgenomen. 

NAAM.  

Artikel 2.  

De vereniging draagt de naam:  

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. 

Zij kan bij afkorting worden aangeduid als: EPN. 

ZETEL  

Artikel 3.  

Zij heeft haar zetel te ‘s Gravenhage. 

DOEL  

Artikel 4.  

De vereniging stelt zich ten doel:  

1.  Het bevorderen van (de kwaliteit van) de beroepsuitoefening door notariële 

estate planners op het gebied van estate planning, zulks met inachtneming van 

de Verordening beroeps-en gedragsregel(s) van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie te ’s-Gravenhage en voorts al hetgeen met het 

vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de meest ruime zin.  

2.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

 - het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten en/of dan wel 

het verlenen van medewerking daaraan;  

 - het vormen van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en 

ervaring en het vergroten van deze kennis;  

 - het coördineren van de activiteiten waarbij raakvlakken bestaan tussen 

de algemene notariële beroepsuitoefening en specifieke 

beroepsuitoefening van de notariële estate planner;  

 - het aangaan van collectieve overeenkomsten ten behoeve en ten laste 

van leden;  

 - het stellen en bewaken van de voorwaarden voor de toelating van leden;  

 - het behartigen van de belangen van de leden;  
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- het beleggen van de middelen van de vereniging met in achtneming 

van door het bestuur te dien aanzien vast gestelde uitgangspunten.  

- al hetgeen bevorderlijk is voor de notariële dienstverlening op het 

gebied van estate planning. 

DUUR  

Artikel 5 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

LIDMAATSCHAP  

Artikel 6.  

1. De vereniging kent:  

 -  gewone leden;  

 -  aspirant-leden;  

 -  buitengewone leden; en  

 - ere-leden.  

 Waar in deze statuten wordt gesproken over lid of leden worden daaronder 

uitsluitend gewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2.  Leden zijn notarissen die:  

 a.  het EPN-examen met goed gevolg hebben afgelegd of de Grotius/EPN-

opleiding (of een door het bestuur als zodanig vastgestelde daarmee 

vergelijkbare geaccrediteerde opleiding) met goed gevolg hebben 

afgerond; en  

 b.  minimaal vijf jaar als notaris werkzaam zijn in de notariële praktijk in 

zeven jaren direct voorafgaand aan het verzoek tot toelating; en  

 c.  als zodanig overeenkomstig het in deze statuten bepaalde als lid van de 

vereniging zijn toegelaten.  

3.  Aspirant-leden zijn notarissen die:  

 a.  voldoen aan de waarnemingsvereisten zoals bedoeld in artikel 28 lid a 

en b en omschreven in art. 29 lid 1 Wet op het Notarisambt; en  

 b.  een door EPN geaccrediteerde (basis)opleiding estate planning (met 

goed gevolg) hebben afgerond binnen een periode van zes maanden 

voorafgaande aan de aanmelding of zij die deelnemen aan de 

Grotius/EPN-opleiding; en  

 c. als zodanig overeenkomstig het in deze statuten bepaalde als aspirant-

lid van de vereniging zijn toegelaten.  

6.4  Buitengewone leden  

 Buitengewone leden zijn zij die als zodanig zijn aangewezen door het bestuur.  

6.5  Ereleden zijn zij, die zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de vereniging en overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 zijn 

toegelaten.  

6.6.  Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of 

overgang.  

6.7  De ledenvergadering is bij gewone meerderheid bevoegd -in het belang van de 

kwaliteit van de dienstverlening van de leden en aspirant-leden-nadere eisen te 

stellen voor het behoud van het lidmaatschap.  
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6.8  Een lid of aspirant-lid is verplicht binnen twee (2) maanden schriftelijk melding 

te doen aan het bestuur, zodra hij niet meer voldoet aan de eisen, gesteld in lid 

2 en 3 van dit artikel.  

6.9  Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden 

en aspirant-leden zijn opgenomen en uit welk register tevens blijkt tot welke 

categorie een persoon behoort.  

6.10  Gedurende zijn lidmaatschap heeft uitsluitend het lid de bevoegdheid de titel 

“EPN Estate Planner” te voeren. 

TOETREDING EN TOELATING VAN LEDEN  

Artikel 7  

7.1  Teneinde als lid of aspirant-lid te worden toegelaten, dient de aanvrager een 

schriftelijk verzoek in bij het bestuur.  

7.2  Bij het verzoek om als lid of aspirant-lid te worden toegelaten dient de 

aanvrager aan het bestuur aannemelijk te maken dat hij voldoet aan de 

vereisten van de categorie als vermeld in lid 2 respectievelijk lid 3 van artikel 6 

op grond waarvan hij wenst te worden toegelaten.  

7.3  Het bestuur beslist over de toelating van een lid of aspirant-lid en deelt de 

beslissing over de toelating schriftelijk mede aan de aanvrager. Een aanvrager 

die binnen twee jaar voorafgaande aan de aanvraag uit het lidmaatschap is 

ontzet dan wel waarvan het lidmaatschap is opgezegd kan niet worden 

toegelaten. Na de benoemde periode kan de aanvrager na het met goed 

gevolg afleggen van het EPN-examen weer lid worden.  

 Er kunnen nadere voorwaarden worden gesteld in het Reglement 

Kwaliteitseisen.  

7.4  Tegen een afwijzende beslissing tot toelating van het bestuur, waaronder de 

weigering van een ontheffing als bedoeld in artikel 8 mede is begrepen, is 

beroep mogelijk in de eerst volgende algemene ledenvergadering.  

7.5  Een voor het lidmaatschap afgewezen aanvrager kan in het lopende boekjaar 

niet nogmaals een verzoek tot toelating indienen, tenzij in het (afwijzende) 

besluit anders staat aangegeven.  

7.6 Aspirant-leden kunnen met inachtneming van de in dit artikel geregelde 

procedure als lid worden toegelaten, zodra zij aan de vereisten, in artikel 6 lid 2 

vermeld, voldoen. 

7.7  Het aspirant-lidmaatschap kan niet langer duren dan een periode van vijf jaren. 

Indien een aspirant-lid niet binnen deze termijn schriftelijk heeft verzocht als lid 

te worden toegelaten en op grond van de vereisten daaraan voldoet, eindigt na 

verloop van deze termijn het aspirant-lidmaatschap van rechtswege. Een 

persoon van wie het aspirant-lidmaatschap aldus is geëindigd, kan niet binnen 

twee jaren daar opvolgend verzoeken om als aspirant-lid te worden toegelaten.  

7.8  Het bestuur besluit tot toelating van buitengewone leden.  

7.9  Ereleden worden benoemd door een besluit van de ledenvergadering, 

genomen tijdens de algemene ledenvergadering op voordracht van (i) het 

bestuur, of (ii) tien gewone leden van de vereniging.  

ONTHEFFING  

Artikel 8.  
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Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in de artikelen 6.2 

en 6.3 gemelde vereisten.  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

Artikel 9.  

9.1 Het lidmaatschap van een lid, erelid, buitengewoon lid en aspirant lid eindigt:  

 a. door opzegging door het lid, aspirant-lid, buitengewoon lid, erelid;  

 b.  door opzegging door de vereniging;  

 c.  door ontzetting;  

 zulks onverminderd het hiervoor in artikel 7 lid 7 omtrent beëindiging van het 

aspirant-lidmaatschap bepaalde.  

 d.  door overlijden van het lid.  

9.2  Opzegging van het lidmaatschap door een lid, aspirant-lid, buitengewoon lid of 

erelid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits 

schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier 

weken.  

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 

mogelijk:  

 a.  indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren;  

 b.  binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij de rechten van het lid 

zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn 

verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan 

niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van 

zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn 

geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.  

 c.  binnen een maand nadat een lid, aspirant-lid of buitengewoon lid een 

besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere 

rechtsvorm of tot een fusie. De mogelijkheid tot onmiddellijke opzegging 

door een lid of aspirant-lid wordt beperkt, als bedoeld in artikel 2:36 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek, in de gevallen waarin krachtens besluit van 

de ledenvergadering de verplichtingen van de leden of aspirant-leden 

zijn verzwaard met betrekking tot de notariële beroepsuitoefening als 

notariële estate planner.  

  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

9.3  Opzegging van een lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 

geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste vier weken wanneer een lid, aspirant-lid, 

buitengewoon lid of erelid:  

 1.  heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het betreffende 

lidmaatschap;  

 2. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of de 

vereniging benadeelt; en/of  

 3.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren;  
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 Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.  

9.4  Tegen opzegging door de vereniging is binnen zes weken beroep mogelijk bij 

de ledenvergadering die in hoogste instantie, gehoord partijen, beslist. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

9.5  Het bestuur kan een lid, aspirant-lid en/of buitengewoon lid dat handelt in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging 

op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen 

periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is binnen een 

maand na ontvangst van de kennisgeving beroep mogelijk bij de 

ledenvergadering. Het in lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.  

9.6  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

9.7  Alle in dit artikel bedoelde mededelingen dienen schriftelijk te geschieden.  

9.8  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het 

lid, aspirant-lid of buitengewoon lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat ondanks 

betalingsherinnering de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of 

wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betreffende lid ten spoedigste 

van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is 

bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 

gaan bij de ledenvergadering die in hoogste instantie, gehoord partijen, beslist.  

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betreffende lid 

geschorst.  

 Schorsing beëindigt het gebruik door het betreffende lid van de diensten van de 

Vereniging niet.  

JAARLIJKSE BIJDRAGEN, GELDMIDDELEN, VERBINTENISSEN EN  

VERPLICHTINGEN.  

Artikel 10.  

10.1  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de 

leden en andere inkomsten.  

10.2  De leden, aspirant-leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen 

van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de ledenvergadering zal 

worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die 

een verschillende bijdrage betalen.  

10.3  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  

10.4  Verplichtingen en verbintenissen ontstaan voor een lid indien deze krachtens 

besluit van de ledenvergadering zijn opgelegd overeenkomstig het bepaalde in 

deze statuten.  

10.5  Verplichtingen kunnen ontstaan indien daartoe wordt besloten met gewone 

meerderheid van stemmen door de ledenvergadering in een vergadering 

waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
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 Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op een doen of nalaten van de 

leden in hun onderlinge betrekkingen of in het algemene maatschappelijke 

verkeer.  

 De verplichtingen zijn steeds verbonden met de notariële beroepsuitoefening 

op het gebied van het doel van de vereniging. Zij kunnen daarbij betrekking 

hebben op bijzondere projecten van de vereniging met betrekking tot publiciteit, 

zowel collectief als individueel, op research, op opleidings-en 

nascholingsniveau en dergelijke.  

 Onder deze verplichtingen vallen de voorwaarden waaronder gebruik kan 

worden gemaakt van de diensten die de vereniging aanbiedt. Tevens worden 

tot deze verplichtingen gerekend de verbintenissen die op grond van 

overeenkomsten met derden op de vereniging rusten en waaraan het lid 

krachtens deze statuten en nadere overeenkomsten gebonden is.  

 Ten aanzien van deze verplichtingen kunnen in een reglement als bedoeld in 

artikel 24 van deze statuten nadere regelingen worden getroffen.  

10.6  De vereniging is bevoegd aan het lidmaatschap verbintenissen van de leden te 

verbinden.  

 Deze verbintenissen kunnen slechts betrekking hebben op besluiten waarbij de 

leden worden verplicht bij te dragen aan verplichtingen welke de vereniging 

aangaat op het gebied van informatievoorziening, collectieve abonnementen, 

voorziening van advies en publiciteit voor de diensten van de vereniging.  

 Deze verbintenissen kunnen ontstaan indien daartoe wordt besloten met 

gewone meerderheid van stemmen door de ledenvergadering waarin ten 

minste vijftig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 Ten aanzien van deze verbintenissen kunnen in een reglement als bedoeld in 

artikel 24 van deze statuten nadere regelingen worden getroffen.  

10.7  De vereniging is bevoegd in overeenkomsten met derden ten behoeve van de 

leden rechten te bedingen en ten laste van de leden verplichtingen aan te 

gaan. Deze rechten en verplichtingen hebben met name betrekking op de 

overeenkomsten die de vereniging sluit met derden ten behoeve van het 

functioneren van de notaris als notariële estate planner.  

 Tot deze overeenkomsten kan worden besloten met gewone meerderheid van 

stemmen door de ledenvergadering in een vergadering waarin ten minste vijftig 

procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 Wijzigingen in deze overeenkomsten zijn aan dezelfde voorwaarden 

onderhevig.  

 Ten aanzien van verplichtingen uit deze overeenkomsten kunnen in een 

reglement als bedoeld in artikel 24 van deze statuten nadere regelingen 

worden getroffen.  

10.8  Indien in een vergadering het quorum, als vermeld in de vorige leden niet 

aanwezig is, kan in de volgende vergadering het voorstel nogmaals worden 

voorgesteld en kan daartoe worden besloten.  

OPLEIDING  

Artikel 11.  
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11.1  Leden en aspirant-leden hebben de verplichting de door de vereniging verplicht 

gestelde juridische (vervolg)opleiding(en) te volgen, zodra de gelegenheid 

daartoe van de zijde van de vereniging geboden wordt.  

11.2  Ieder lid is verplicht deel te nemen aan opleidingen, conform een door het 

bestuur vast te stellen reglement voor permanente educatie, teneinde zijn 

vakbekwaamheid en zijn estate planningsdeskundigheid op peil te brengen 

en/of te houden. 

BESTUUR  

Artikel 12.  

12.1  Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke 

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aanwijzen.  

12.2  De bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd.  

12.3  Het bestuur stelt het aantal leden vast, met inachtneming van het in lid 1 

gestelde minimum en het maximum aantal. De benoeming van bestuursleden 

geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 4.  

12.4  Maximaal een/derde van de bestuursleden kan buiten de leden worden 

gekozen.  

12.5  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7. Tot het opmaken van zulk een 

voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer gewone leden.  

12.6  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 

medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet een dag voor de 

aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  

12.7  Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met 

ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 

ledenvergadering, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

12.8  Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de ledenvergadering 

overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het 

bindende karakter te ontnemen, dan is de ledenvergadering vrij in de keus tot 

benoeming.  

12.9  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 

voordrachten.  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -PERIODIEK AFTREDEN -SCHORSING  

Artikel 13.  

13.1  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te 

allen tijde onder opgaaf van redenen door de ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

13.2  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is eenmaal 

onmiddellijk herkiesbaar.  

13.3  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
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 a.  ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het 

eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  

 b.  door bedanken. 

BESTUURSTAAK -VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 14.  

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

14.2  Indien het aantal bestuursleden beneden het door het bestuur vastgestelde 

aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 

mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de 

open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  

14.3  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is 

niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.  

14.4  De vereniging wordt vertegenwoordigd door:  

 a.  hetzij door het bestuur;  

 b.  hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester, 

dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester;  

 c.  Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden 

alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. 

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING  

Artikel 15.  

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

15.2  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend.  

15.3  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 

balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het 

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder 

lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.  

15.4  Het bestuur kan een accountant (AA of RA) benoemen die belast wordt met de 

controle en de samenstelling van de stukken als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 

Indien de controle van een accountant ontbreekt, benoemt de algemene 

vergadering jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie 

onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 

algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.  

15.5  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 

deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door 

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
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waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 

geven.  

15.6  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere 

commissie.  

15.7  Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren 

lang te bewaren.  

LEDENVERGADERINGEN  

Artikel 16.  

16.1  Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

16.2  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering -de jaarvergadering -gehouden. In de jaarvergadering 

komen onder meer aan de orde:  

 a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, 

met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;  

 b.  voorziening in eventuele vacatures;  

 c.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering.  

TOEGANG EN STEMRECHT  

Artikel 17.  

17.1  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle categorieën leden zoals 

vermeld in artikel 6 van deze statuten en het bestuurslid dat geen lid van de 

vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden uit alle categorieën 

zoals vermeld in artikel 6 en geschorste bestuursleden.  

17.2  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

algemene vergadering.  

17.3  Ieder lid van de vereniging zoals bedoeld in artikel 6.2, dat niet geschorst is, 

heeft één stem; aspirant-leden zoals bedoeld in artikel 6.3 hebben een 

adviserende stem. Het bestuurslid, dat geen lid van de vereniging is, heeft een 

raadgevende stem.  

17.4  Een lid casu quo aspirant-lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd ander lid of aspirant-lid uitbrengen. Een gevolmachtigde kan voor 

ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Volmachten dienen 

voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingeleverd en 

zullen door het bestuur worden beoordeeld.  

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN  

Artikel 18.  

18.1  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 

plaatsvervanger, dan treedt een ander bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook 

op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 

daarin zelve. 

18.2  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Zij die 
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de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het 

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-

verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 19.  

19.1  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door 

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel.  

19.2  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid der 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.  

19.3  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 

van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen.  

19.4  Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

19.5  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende 

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.  

 Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 

herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 

staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de 

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie 

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is 

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die 

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 

uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen 

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.  

19.6  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het voorstel verworpen.  

19.7  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of een 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.  

19.8  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 

als een besluit van de algemene vergadering.  
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19.9  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. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 20.  

20.1  Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene 

vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk 

oordeelt.  

20.2.  Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige 

algemene vergadering, is het bestuur 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 de bijeenroeping van de 

algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der 

notulen.  

20.3  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door 

middel van een schriftelijke (of electronische) convocatie aan de leden op een 

termijn van ten minste zeven dagen en/of door middel van een aankondiging in 

een periodiek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, mits met in 

achtneming van een termijn van ten minste veertien dagen na het verschijnen 

van deze periodiek.  

 Convocatie door middel van een faxbericht aan de notariskantoren waaraan de 

leden zijn verbonden mits met inachtneming van een termijn van ten minste 

zeven dagen, alsmede door een bericht via de notariële databank of via de 

EPN-website op een termijn van ten minste veertien dagen, geldt eveneens als 

een rechtsgeldige oproeping voor de vergadering. Bij de oproeping worden de 

te behandelen onderwerpen vermeld.  

COMMISSIES  

Artikel 21.  

21.1 Het bestuur kan ten behoeve van specifieke taken commissies instellen.  

21.2  Van het instellen van commissies en het benoemen van leden van die 

commissies doet het bestuur mededeling aan de ledenvergadering en wel ter 

gelegenheid van de eerste op de instelling of benoeming volgende algemene 

vergadering.  

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING  

Artikel 22.  

22.1  De ledenvergadering kan besluiten tot statutenwijziging, tot fusie en splitsing.  
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 Een besluit als in de vorige zin kan slechts worden genomen door een 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 

een zodanig besluit zal worden voorgesteld.  

22.2  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 

voor de dag der 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 de afloop van de dag, waarop de 

vergadering werd gehouden.  

22.3  Een besluit tot statutenwijziging, fusie en splitsing kan door de 

ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten 

minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

22.4  Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de hiervoor bedoelde 

akte van statutenwijziging te doen verlijden.  

22.5  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing, indien 

in de leden vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn en het besluit tot statutenwijziging, fusie en splitsing met algemene 

stemmen wordt genomen.  

22.6  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 

deze na de wijziging luiden, neer te leggen in het ten kantore van het door de 

Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. Een overeenkomstige 

verplichting geldt ingeval van fusie of splitsing.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 23. 

23.1  Het bepaalde in artikel 22 leden 1, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing 

op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.  

23.2  De ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de vereniging.  

23.3  De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur kan besluiten andere 

personen tot vereffenaar te benoemen.  

23.4  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is.  

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 

uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".  

23.5  De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan 

wel aan de vereffenaar(s), bekende baten (meer) aanwezig zijn. De 

vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 

vermelde register.  

23.6  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 

bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van de 

vereniging.  
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23.7  Bewaarder is degene die in het besluit tot ontbinding als zodanig is 

aangewezen.  

REGLEMENTEN  

Artikel 24. 

24.1  De ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, 

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet 

volledig wordt voorzien.  

24.2  Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 

met deze statuten.  

24.3  Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 

in artikel 22 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.  

SLOTBEPALINGEN  

Artikel 25.  

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

bestuur.  

OVERGANGSBEPALING  

In verband met artikel 13.2 geldt de volgende overgangsbepaling voor de duur van 

het bestuurslidmaatschap. De zittende bestuursleden die voor 20 september 2007 zijn 

benoemd maken hun oude termijnen van maximaal drie maal twee jaar af. Met ingang 

van 20 september 2007 gelden de termijnen voor het bestuurslidmaatschap welke in 

artikel 13.2 vermeldt staan. 

 


