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Doorlopende tekst van de statuten van 

Van Buttingha Wiehers 
notarissen 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
(afgekort KIVI) 

gevestigd te 's-Gravenhage 

zoals deze per 16 december 2013 luiden. 

Naam en zetel 
Altikeil 
1. De vereniging draagt de naam: KONINKLIJK INSTITUUT VAN 

INGENIEURS, afgekmt: KIVI. --------------
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.---------------
Doel---------------------------
Altikel2 -----------------------
De vereniging heeft ten doel:-------------------
a. ondersteuning van de leden in hun vorming en beroepsuitoefening;---
b. het bevorderen van de aandacht en waardering in de maatschappij voor tech

niek en technische beroepen;----------------
c. het bevorderen van het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 

onderzoek in de disciplines die de leden uitoefenen,--------
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de mimste zin des woords. -
Duur---------------------------
Altikel3 -----------------------
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.-----------
Honorair leden, ereleden, leden en geassocieerden - toelating 
Altikel4 
1. De vereniging kent:--------------------

a. honorair leden;-------------------
b. ereleden;---------------------
c. gewone leden;--------------------
d. student-leden.------------------
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt of worden 
daaronder verstaan zowel de honoraire leden, de ereleden, de gewone leden 
als de student-leden, tenzij het tegendeel blijkt.----------

2. Leden van het Koninklijk Huis kunnen door de ledemaad worden uitgeno
digd als honorair lid toe te treden.---------------

3. Personen die zich bijzonder verdienstelijkjegens de vereniging of haar doel
stellingen hebben gemaakt, kunnen door het hoofdbestuur tot erelid worden 
benoemd.-----------------------

4. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die: ---
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a. de titel Ingenieur (Ir.) dan wel de graad Bachelor of Science of Master 
of Science hebben behaald in een technische of agrarische opleiding 
die van overheidswege geaccrediteerd of bekostigd dan wel erkend is 
voor wetenschappelijk onderwijs;-------------

b. de titel Ingenieur (Ing.) dan wel de graad Bachelor of Master hebben 
behaald in een technische of agrarische opleiding die van overheids
wege geaccrediteerd of bekostigd dan wel erkend is voor Hoger Be
roepsonderwijs;--------------------

c. een opleiding afgerond hebben binnen het wetenschappelijk of hoger 
beroepsonderwijs, anders dan in sub 4.a en sub 4.b bedoeld, met dien 
verstande dat ze aantoonbare affiniteit met teclmiek hebben.----

d. in het buitenland een vergelijkbare opleiding hebben afgerond zoals 
bedoeld in sub 4.a, 4.b en 4.c;--------------

e. geen opleiding hebben afgerond zoals hierboven bedoeld, maar op 
basis van werkervaring een niveau hebben bereikt dat vergelijkbaar is 
aan dat sub 4.a, 4.b en 4.c bedoeld,-----------

een en ander voor wat betreft de sub c, d en e bedoelde personen ter 
beoordeling van het hoofdbestuur.----------------

5. Zij die een voltijds opleiding volgen die voldoet aan het in lid 4 sub a, ben c 
bepaalde kunnen als student-lid worden toegelaten. Op verzoek van het 
hoofdbestuur dient het student-lid bewijs over te leggen dat hij een voltijds 
studie volgt.----------------------

6. Over de toelating van een lid beslist het hoofdbestuur, dat zo spoedig moge
lijk van deze beslissing kennis geeft aan de betrokkene. De ledemaad is niet 
bevoegd om de beslissing van het hoofdbestuur omtrent de al of niet -toela
ting te wijzigen.----------------------

7. Het lidmaatschap is persoonlijk.---------------
8. De vereniging kent tevens geassocieerden. Het hoofdbestuur stelt vast wie 

als geassocieerden kunnen worden aangenomen en wat hun rechten en ver
plichtingen zijn.---------------------

Contributie --------------------------
Artikel 5 
De gewone leden en student-leden zijn gehouden tot het betalen van een contri
butie voor een periode van twaalf maanden, welke per categorie wordt vastgesteld 
door de ledemaad. ----------------------
Einde lidmaatschap 
Artikel6 
1. Het lidmaatschap eindigt:-----------------

- door overlijden van het lid;-----------------
-door opzegging door het lid;----------------
- door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het 
hoofdbestuur:---------------------
a. wanneer een lid niet langer voldoet aan het in at1ikel4 gestelde;--
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b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
c. wanneer een lid het vrije beheer over zijn vetmogen verliest, alsook; -
d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten vootiduren;-------------
- door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het hoofdbestuur. Ont
zetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de sta
tuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op 
omedelijke wijze benadeelt.-----------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts digitaal of bij brief 
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een 
maand voorafgaande aan de datum waarop de twaalf maands contributie pe
riode eindigt. Opzegging van het lidmaatschap op een kortere letmijn is ook 
in geval van beperking van de rechten van het lid of verzwaring van zijn 
verplichtingen niet toegestaan. Heeft de opzegging niet tijdig plaatsgevon
den, dan houdt het lidmaatschap op met ingang van de eerstvolgende datum 
waartegen opzegging mogelijk is. Voormelde opzeggingstermijn en -tijdstip 
gelden niet indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten vomiduren. ---------------------
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt digitaal of 
bij brief en vermeldt op welke datum het lidmaatschap een einde neemt.-

3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt met opgave van redenen bij aan
getekende brief, welke tevens vermeldt op welke datum het lidmaatschap 
een einde neemt.----------------------

4. Voordat door het hoofdbestuur een besluit tot ontzetting kan worden geno
men moet het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt overwo
gen, in de gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van het 
hoofdbestuur te verdedigen.-----------------

5. Binnen een maand na ontvangst van het besluit tot ontzetting staat voor het 
betrokken lid beroep open op de ledemaad. De ledemaad kan een reglement 
voor het beroep vaststellen.------------------

6. Contributie is verschuldigd tot de dag waarop het lidmaatschap eindigt.-
Hoofdbestuur 
Aliikel 7------------------------
1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging. -----
2. Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven en ten 

hoogste twaalf leden. Het aantal leden van het hoofdbestuur wordt vastge
steld door de ledemaad.------------------

3. De president, de vice-president en de penningmeester worden in functie 
benoemd door de ledemaad.------------------

4. Het hoofdbestuur is met goedkeuring van de ledemaad bevoegd te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of be
zwaren van registergoederen;-----------------
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Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
wordengedaan.-------------------------------------------
Een besluit van de ledemaad tot het verlenen van deze goedkeuring kan 
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 
(2/3) van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------

5. Het hoofdbestuur is ook zonder goedkeuring van de ledemaad bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-

6. Indien het aantalleden van het hoofdbestuur beneden het vastgestelde aantal 
is gedaald blijft het hoofdbestuur bevoegd.----------------------

Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van leden van het hoofdbestuur-
Aliikel8 
1. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledemaad. Zij kun

nen geen lid zijn van de ledemaad en kunnen niet in dienst zijn van de vere
niging.-------------------------------------------------

2. Ten hoogste één student-lid kan lid zijn van het hoofdbestuur. De overige 
leden van het hoofdbestuur moeten gewoon lid zijn van de vereniging.--

3. Ten minste één/derde (1/3) van de leden van het hoofdbestuur moet een lid 
van de vereniging zijn als bedoeld in artikel 4 lid 4 sub a en ten minste 
één/derde (1/3) moet een lid zijn als bedoeld in atiikel 4 lid 4 sub b. -----

4. Het hoofdbestuur stelt voor elke vacature een voordracht op. Voordrachten 
bevatten de namen van één of meer personen voor elke vacature; zij zijn niet 
bindend.------------------------

5. Het stellen van tegenkandidaten is mogelijk tot uiterlijk veertien ( 14) dagen 
voor de dag van de ledemaadsvergadering. Een zodanige kandidaatstelling 
moet sclu·iftelijk bij het hoofdbestuur worden ingediend en onde1iekend zijn 
door ten minste vijftien leden van de ledemaad en voorzien van een verkla
ring van het voorgedragen lid dat deze een benoeming zal aanvaarden.--

6. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een tijdvak eindi
gende met de laatste dag van de maand waarin de derde jaarvergadering na 
hun benoeming of herbenoeming plaatsvindt. Een nieuw benoemd lid van 
het hoofdbestuur treedt in functie op de dag waarop de vacature waarin hij is 
benoemd vacant komt. Een aftredend lid van het hoofdbestuur is slechts 
eenmaal aansluitend herbenoembaar. ---------------------------

7. Bij een vacature in het hoofdbestuur wordt daarin zo spoedig mogelijk voor
Zien. 

8. Een lid van het hoofdbestuur defungeert op de dag waarop hij het lidmaat
schap van de vereniging verliest. -------------------------------

9. De ledemaad kan een lid van het hoofdbestuur te allen tijde schorsen of ont
slaan. Het besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten 
minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Wordt een schorsing 
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niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, dan vervalt de 
schorsing.-----------------------

Vertegenwom·diging van de vereniging 
Artikel9 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het hoofdbestuur 
alsmede door twee leden van het hoofdbestuur gezamenlijk, waarvan ten minste 
één de president, vice-president of penningmeester is.----------
Afdelingen, afdelingsvergaderingen en taakgerichte groepen 
ArtikellO 
1. De vereniging is georganiseerd in afdelingen. -----------
2. De afdelingen zijn geen rechtspersoon.--------------
3. Afdelingen kunnen de leden van de vereniging omvatten die in een bepaalde 

regio wonen of werken (regionale afdelingen), leden die in een bepaald be
roep of op een bepaald tenein werkzaam zijn of andere groepen leden (vak
afdelingen).----------------------

4. De ledenraad stelt, op voorstel van het hoofdbestuur, een reglement vast 
voor de afdelingen, waarin onder meer wordt vastgesteld welke afdelingen 
de vereniging kent. Op dit reglement is het bepaalde in artikel 19 van toe
passmg. 

5. Een lid geeft digitaal of bij brief aan het hoofdbestuur en aan het betreffende 
afdelingbestuur of de betreffende afdelingbesturen op van welke afdeling of 
afdelingen hij lid is, dan wel het lidmaatschap beëindigt. ------
Het lidmaatschap van een afdeling eindigt tevens indien het lid ophoudt lid 
van de vereniging te zijn.-------------------

6. Afdelingsvergaderingen zijn vergaderingen van de gewone leden en de stu
dent-leden die tot een afdeling behoren. Ieder lid heeft één stem.----

7. Afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur.
Het hoofdbestuur van de vereniging is eveneens bevoegd een afdelings
vergadering bijeen te roepen.-----------------

8. De afdelingsvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, tenzij het 
afdelingsbestuur dan wel het hoofdbestuur bij de oproeping een andere 
plaats aanwijst.-----------------------

9. De oproeping geschiedt digitaal of bij brieven aan alle leden die tot die 
afdeling behoren met inachtneming van een telmijn van veertien (14) dagen. 

10. Jaarlijks wordt ten minste één afdelingsvergadering gehouden.-----
11. De oproeping vermeldt de tijd en plaats van de afdelingsvergadering en de 

agenda.------------------------
12. Het hoofdbestuur kan, al dan niet op verzoek van leden, kringen, stuurgroe

pen, raden, werkgroepen en andere taakgerichte samenwerkingsverbanden 
van leden instellen.--------------------
Het hoofdbestuur stelt het aandachtsgebied en het toe- en uittreden van de 
leden voor die samenwerkingsverbanden vast. De samenwerkingsverbanden 
zijn geen rechtspersoon en zijn geen afdeling van de vereniging. ----
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Afdelingsbestuur 
Aliikell1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!. Het afdelingsbestuur wordt gekozen uit en door de gewone leden en de stu

dent-leden die tot een afdeling behoren. ------------~ 
2. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. -~~~~ 
3. Het hoofdbestuur ziet er op toe dat wordt voorzien in vacatures m 

afdelingsbesturen. --------------------~ 
4. De leden van het afdelingsbestuur worden benoemd voor een tijdvak van 

ongeveer drie jaar, eindigende met de eerste afdelingsvergadering bedoeld 
in miikel 10 lid 11 in het derde jaar na hun benoeming of herbenoeming. 
Een aftredend lid van het afdelingsbestuur is eenmaal aansluitend herbe
noembaar.-----------------------~ 

5. Een aftredend lid van het afdelingsbestuur is voor een tweede maal aanslui
tend benoembaar, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) 
van de uitgebrachte stemmen.-----------------

6. Een lid van het afdelingsbestuur defungeert op de dag waarop hij het lid-
maatschap van de afdeling verliest. --------------

Verenigingsjaar-----------------------~ 

Aliikel12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalende1jaar. -----------
Ledenraadsvergaderingen---------------------
Altikei 13 
I. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar, wordt een vergade

ring van de ledenraad - de jaarvergadering - gehouden. --------
2. De agenda van deze ledemaadsvergadering vermeldt ten minste de volgende 

punten ter behandeling:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a. het verslag van het hoofdbestuur over de gang van zaken in de vereni

ging en het gevoerde beleid in het afgelopenjaar;--------
b. de balans per het einde van het afgelopen jaar en de staat van baten en 

lasten over dat jaar, met het verslag van een bevoegde accountant;-
c. de benoeming van een bevoegde accountant die een verklaring over de 

getrouwheid omtrent de balans en de staat van baten en lasten aflegt;-
d. voorstellen van het hoofdbestuur.--------------

3. Jaarlijks wordt in het laatste kwartaal een vergadering van de ledemaad ge
houden waarin ten minste de begroting voor het komende jaar en het meer
jarenplan ter behandeling op de agenda staan. -~~~~~~~~~-

4. Ledenraadsvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het 
hoofdbestuur zulks wenselijk acht.-~~~~~~~~~~~~-

5. Het hoofdbestuur is verplicht een vergadering van de ledemaad bijeen te 
roepen op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/1 0) van de leden 
van de raad. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten 
hoogste vier weken. Indien het hoofdbestuur niet binnen veeiiien dagen aan 
het verzoek gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeemoeping 
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overgaan. De bijeenroeping geschiedt digitaal of bij brief aan alle leden van 
de ledenraad.---------------------

Plaats en oproeping ledenraad------------------
Artikel14 ----------------------
1. De lederuaadsvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage of een door 

het hoofdbestuur aan te wijzen andere plaats.-----------
2. De oproeping geschiedt niet later dan veertien dagen voor de dag van de 

vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver
meld.-----------------------

3. De oproeping geschiedt door het hoofdbestuur door aankondiging digitaal of 
bij brief aan de leden van de lederuaad. De aankondiging geschiedt tevens 
op de website van de vereniging. ----------------

4. De leden van de ledenraad kunnen, mits tijdig voor de oproeping van de 
vergadering, agendapunten voor de vergadering van de ledemaad aan het 
hoofdbestuur opgeven.-------------------

Lederuaad, leiding en besluitvorming 
Attikel15 ----------------------
1. De algemene vergadering van de vereniging - de ledenraad - bestaat uit 

afgevaardigden.---------------------
2. De ledenraad is het orgaan dat als vertegenwoordiger van de leden in over

leg met het hoofdbestuur het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan be
oordeelt. De leden van de lederuaad richten zich naar het belang van de ver
eniging en de leden.---------------------

3. De vergadering van de ledemaad wordt voorgezeten door de president en bij 
diens afwezigheid door de vice-president. Indien geen van hen aanwezig is, 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ------------

4. Van het verhandelde in de vergadering van de ledemaad worden, door een 
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt. Deze no
tulen worden door de voorzitter en de notulist ondettekend na vaststelling en 
goedkeuring dooi; de lederuaad. De inhoud van de notulen wordt ter kennis 
van de leden van de ledemaad gebracht.-------------

5. Alle leden van de ledenraad hebben toegang tot de vergadering en zijn be
voegd daarin het woord te voeren.--------------
AIIe overige leden van de vereniging hebben toegang tot de vergaderingen 
van de lederuaad, doch hebben niet het recht daarin het woord te voeren en 
stem uit te brengen.---------------------

6. Ieder lid van de ledemaad heeft één stem. Een lid van de ledemaad kan zijn 
stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van de ledemaad 
uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor zich en als gemachtigde in 
totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. Leden van het hoofdbe
stuur kunnen niet als gemachtigde optreden.------------

7. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitge
brachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald. ----
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8. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. 
Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming 
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 
verlangt.------------------------

9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitge
bracht.----------------------

I 0. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

11. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer 
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de 
twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op 
zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn 
uitgebracht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.-----

Ledenraad, samenstelling, voordracht en benoeming----------
Artikel16 
1. Lid van de ledemaad kunnen uitsluitend leden van de vereniging zijn.--
2. Elk van de afdelingen benoemt uit de leden van de afdeling één lid van de 

ledenraad. De benoeming geschiedt door het afdelingsbestuur.-----
3. Maximaal tien leden van de ledenraad worden benoemd door de ledenraad, 

op voordracht van de leden.------------------
4. Een voordracht als bedoeld in lid 3 moet zijn ondertekend door ten minste 

tien leden van de vereniging en vergezeld gaan van een verklaring van het 
voorgedragen lid dat deze een benoeming zal aanvaarden.-------

5. Het hoofdbestuur stelt een overzicht op van de ingevolge lid 3 voorgedragen 
leden en draagt er zorg voor dat het overzicht ter kennis van de leden komt. 

6. De leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar 
lopende van één januari van het jaar nadat zij zijn benoemd. ------

7. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door:----------
a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;-----
b. aftreden;---------------------
c. ontslag door de ledenraad bij besluit van de ledenraad genomen met 

een meerderheid van ten minste twee/derde van de leden;-----
d. door het verstrijken van de in het vorige lid vetmelde termijn. ---

8. Een lid van de ledenraad kan slechts één maal aansluitend worden herbe
noemd. Daama is herbenoeming uitsluitend mogelijk na goedkeuring door 
het hoofdbestuur.-------------------

Décharge hoofdbestuur--------------------
Artikel!? 
De ledenraad kan het hoofdbestuur kwijting verlenen voor het in het boekjaar ge
voerde beleid voor zover dat beleid uit de jaarcijfers blijkt of aan de ledenraad is 
bekend gemaakt.-----------------------
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Gedragscode voor leden---------------------
Artikel IS 
Op voorstel van het hoofdbestuur stelt de ledemaad een gedragscode voor de le
den vast, waarin regels zijn opgenomen waaraan de leden in de uitoefening van 
hun beroep zijn gehouden.--------------------
De ledemaad kan de gedragscode op voorstel van het hoofdbestuur wijzigen. -
Huishoudelijk Reglement 
Artikell9 ------------------------
1. Door de ledenraad kunnen een huishoudelijk reglement en andere reglemen

ten worden vastgesteld over al die onderwerpen waarvoor het hoofdbestuur 
en de ledenraad zulks wenselijk achten. -------------

2. Op vaststelling, aanvulling en wijziging van de in lid 1 bedoelde reglemen
ten is het bepaalde omtrent statutenwijziging van overeenkomstige toepas
sing.-------------------------

3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de 
wet of de statuten.--------------------

Statutenwijziging en ontbinding-----------------
Artikel20 ---------------------~ 
1. Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel bij de oproeping tot de 

ledenraad worden bekend gemaakt. Het hoofdbestuur is gehouden ten min
ste vijf dagen voor de ledenraadsvergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag, 
waarop de ledenraadsvergadering wordt gehouden.---------

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met 
een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stem
men. 

3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen 
op voorstel van het hoofdbestuur in een vergadering van de ledenraad, 
waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is 
en met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte 
stemmen.-------------------------

4. Indien in de ledenraadsvergadering bedoeld in het vorige lid niet het vereiste 
aantalleden aanwezig of vettegenwoordigd is, wordt binnen twee maanden 
een tweede ledenraadsvergadering gehouden, welke over het voorstel kan 
beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, mits 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte 
stemmen.-------------------------

5. Ieder lid van het hoofdbestuur is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot 
statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.-
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Referendum------------------------
Artikel21 
1. Een besluit tot ontbinding en vereffening van de vereniging kan worden 

onderworpen aan een referendum op schriftelijk verzoek van leden van de 
veremgmg. 

2 Het verzoek dient uiterlijk zes weken nadat het besluit tot ontbinding en 
vereffening door het hoofdbestuur ter kennis van alle leden is gebracht 
schriftelijk te zijn gedaan door ten minste driehonderd leden. -----

3. Het hoofdbestuur zal alle leden binnen vier weken nadat het verzoek is ge
daan een stembiljet toezenden waarop het lid kan aangeven voor of tegen 
het voorstel te zijn. Elke toevoeging op of bij het stembiljet maakt de uitge
brachte stem ongeldig.-------------------

4. Het besluit tot ontbinding is verworpen indien uiterlijk vier weken na de 
verzending van de stembiljetten ten minste twintig procent (20%) van dele
den zijn stem heeft uitgebracht door temgzending van het stembiljet en de 
volstrekte meerderheid van de stemmen is uitgebracht tegen het voorstel tot 
ontbinding.-~--------------------

5. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitge
bracht.-----------------------

6. Het hoofdbestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot het referen
dum en de daarmee samenhangende procedures.----------

7. Andere besluiten dan een besluit tot ontbinding en vereffening kunnen niet 
aan een referendum worden onderworpen.-----------

Vereffening 
Artikel22 ----------------------~ 
1. Tenzij de ledenraad anders beslist geschiedt de vereffening door het 

hoofdbestuur.----------------------
2. Na rekening en verantwoording aan de ledenraad zal aan een eventueel batig 

saldo door de ledenraad een bestemming moeten worden gegeven, zoveel 
mogelijk overeenkomende met het doel van de vereniging.------

De ondergetekende, mr. JOHAN REINDER EGBERT KIELSTRA, notaris ter 
standplaats 's-Gravenhage, verklaart dat de hiervoren weergegeven tekst de 
volledige statuten bevat van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging 
KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, zoals deze sedert de laatste 
statutenwijziging de dato zestien december tweeduizend de1iien luiden. 

Getekend te 's-Gravenhage op vierentwintig december tweeduizend dertien. 


