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Vandaag, vijfentwintig november tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, Mr. 
dr. Robrecht Anton Frits Timmermans, notaris te Leiden:----------

erkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te Rapenburg 83,-
2311 GK Leiden, te dezen handelen 

Definities --------------------------
Artikel 1. -------------------------
1.1 Onder de navolgende definities wordt in deze Statuten verstaan: -----

Artikel: een artikel van deze Statuten.-------------- 
Bestuur: het orgaan in de zin van Artikel 6. ----- - - - - ---
Bestuurder: een lid van het Bestuur. ------- - ------ 
BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek.------------
Claim: een specifieke door de Stichting te initieren project of actie tot verhaal -
van Massaschade ten behoeve van Gedupeerden, ter zake waarvan de -
Stichting activiteiten onderneemt.----- ----------
Claimcode: de op vier maart tweeduizend negentien in werking getreden -
Claimcode 2019 en de eventuele nieuwe versies daarvan. ------
Deelnemers: Gedupeerden die zich door middel van een - - ---- - 
Deelnemersovereenkomst bij de Stichting aansluiten voor een Claim. - -
Deelnemersovereenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemer en de -
Stichting ter zake van een Claim.---- -----------
Financier: een solide externe financier, zijnde een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon, die op basis van een schriftelijke overeenkomst aan de--
Stichting (financiele) middelen ter beschikking stelt ter verwezenlijking van de -
doelstellingen van de Stichting. ----------------
Gedupeerden: de natuurlijke personen, vennootschappen en/of----
rechtspersonen wier belangen door de Stichting op grond van Artikel 3 worden 
behartigd. -----------------------~ 

Massaschade: alle vermogensschade, immateriele schade, eventuele andere 
soorten schade, gemaakte kosten, onverschuldigd betaalde bedragen en/of
onbetaald gebleven bedragen of vorderingen, die door groepen personen-
wordt geleden en/of aan groepen personen verschuldigd zijn doordat zij --
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worden geraakt in een gelijksoortig belang in de zin van artikel 3:305a BW (of
een vergelijkbare of daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regeling). -
Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting als bedoeld in
Artikel 13. --- ------------ --------
Lid van de Raad van Toezicht: een lid van de Raad van Toezicht.---
Statuten: de statuten van de Stichting.-------------
Stichting: de in Statuten bedoelde Stichting. -----------
Vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst tussen de Stichting en een -
of meer derden, met de bedoeling een Claim van alle of een aantal ---
Gedupeerden en/of Deelnemers te innen en/of te beslechten. -----
Website: de website van de Stichting als bedoeld in Artikel 12. ------

1.2 Onder de term "Schriftelijk" wordt tevens begrepen langs elektronische weg.-
1.3 Wanneer in deze statuten de woorden "waaronder begrepen" of "in het --

bijzonder" worden gebruikt, wordt daarmee het overige of meerdere niet-
uitgesloten. -----------------------

Naam, statutaire zetel----------------------
Artikel 2. ---------------------- -----
2.1 De Stichting draagt de naam: Stichting lnitiatieven Collectieve Acties--

Massaschade (ICAM).----- ---------- ----
2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.------
Doel----- -----------------------
ArtikelJ. ---------------------------
3.1 De Stichting stelt zich ten doel om als onafhankelijke organisatie en zonder-

winstoogmerk de belangen te behartigen van Gedupeerden, zijnde groepen -
natuurlijke personen, vennootschappen en/of rechtspersonen, in Nederland -
en/of daarbuiten, die zijn of dreigen te worden geraakt in een gelijksoortig-
belang in de zin van artikel 3:305a BW (of een vergelijkbare of daarvoor in de
plaats tredende (wettelijke) regeling) en daardoor op enige derde(n) een of
meer vordering(en) hebben verband houdend met door deze natuurlijke-
personen, vennootschappen en/of rechtspersonen geleden of te lijden --
Massaschade. -----------------------

3.2 In het bijzonder valt ender het doel van de Stichting:---------
a) Het optreden tegen (dreigende) inbreuken op het recht van burgers,-

consumenten, vennootschappen en/of rechtspersonen op bescherming -
van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van------
persoonsgegevens, waaronder in het bijzonder tegen inbreuken door de 
overheid en/of overheidsinstanties, zeals de Staat en andere---
publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder begrepen het verhalen -
van Massaschade die deze Gedupeerden lijden en/of hebben geleden
ten gevolge van inbreuken op genoemde rechten, waaronder begrepen -
overtredingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(Verordening (EU) 2016/679) en/of enige daaruit voortvloeiende--
nationale wet- of regelgeving, beleidsregels, gedragscodes of normen; -
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b) Het optreden tegen (dreigende) inbreuken op rechten van burgers, -
consumenten, vennootschappen en/of rechtspersonen in verband met
financiele diensten of producten, non-conformiteit van producten en/of
productaansprakelijkheid en/of in verband met overtredingen van --
Unierechtelijke en/of nationals regelgeving, waaronder regelgeving ter
bescherming van consumenten; -------------- -

c) Het optreden tegen (dreigende) inbreuken op rechten van burgers, -
consumenten, vennootschappen en/of rechtspersonen in verband met
overtredingen van het mededingingsrecht, waaronder kartelafspraken en 
misbruik van machtspositie; ------------ ----

d) Het optreden tegen (dreigende) inbreuken op rechten van burgers, -
consumenten, vennootschappen en/of rechtspersonen in verband met
overtredingen van wet- en regelgeving ter regulering van online markten 
en online tussenpersonen, waaronder online platforms;------

e) Het optreden tegen (dreigende) inbreuken op rechten van natuurlijke
personen, vennootschappen en/of rechtspersonen in verband met-
overtredingen van wet- en regelgeving ter bescherming van mensen, -
dieren, milieu, klimaat en/of leefomgeving. - ----- -----

3.3 De Stichting tracht haar doel te bereiken met alle haar rechtens toekomende -
middelen, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: - ----
a) Het in naam van de Stichting en/of in naam van de Gedupeerden starten 

en/of ondersteunen van juridische procedures, zeals civiele,----
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures, het instellen van-
(rechts)vorderingen of verzoeken, waaronder vorderingen of verzoeken -
tot het vergoeden, compenseren en/of ongedaan maken van---
Massaschade, het terugbetalen van onverschuldigd betaalde bedragen,
het ongedaan maken van ongerechtvaardigde verrijking, het verkrijgen -
van verklaringen voor recht en het treffen van (voorlopige)----
voorzieningen, en het indienen van klachten bij toezichthoudende~--
instanties, een en ander in Nederland en in andere jurisdicties indien
nodig en mogelijk, waaronder begrepen procedures, vorderingen,--
verzoeken en klachten zeals bedoeld in:·----- -------
i) Artikel 3:305a lid 1 BW; - -------------
ii) Artikel 6:240 BW; - ---------------
iii) Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen -
ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en 
tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG;--- -------

iv) Artikel 7:907 BW; --- ------- -------
v) Artikel 80 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees-

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de ---
bescherming van natuurlijke personen in verband met de---
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
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van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,--
of enige daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regelingen of enige -
daarmee vergelijkbare (wettelijke) regelingen in Nederland en/of --
daarbuiten; ------------------- - --

b) Het (laten) doen van onderzoek naar (mogelijke) inbreuken op de--
rechten van Gedupeerden en naar de aansprakelijkheid van de --
(rechts )personen die (mogelijk) inbreuk maken of hebben gemaakt; --

c) Het namens of in het belang van Gedupeerden voeren van-- --
onderhandelingen over en/of het aangaan van ( collectieve )----
vaststellingsovereenkomsten, waaronder begrepen-------
vaststellingsovereenkomsten in de zin van artikel 7:907 BW; ----

d) Het (laten) berekenen, vaststellen, verkrijgen, (door)betalen en--
distribueren van schadevergoedingen en het (laten) uitvoeren van -
( collectieve) vaststellingsovereenkomsten, waaronder begrepen--
vaststellingsovereenkomsten in de zin van artikel 7:907 BW; ----

e) Het optreden als woordvoerder en vertegenwoordiger van - ---
Gedupeerden, waaronder in de media, in de politiek, bij het- ---
bedrijfsleven, bij (potentiele) wederpartijen en in relatie tot het---
maatschappelijk middenveld;-------- - ------

f) Het informeren van Gedupeerden ten aanzien van zaken gerelateerd -
aan doel en werkzaamheden van de Stichting, onder meer via de - -
Website; -----------------------

9) Het beschikbaar stellen en/of door een externe partij beschikbaar laten
stellen van adequate financiering voor het behalen van de doelstellingen 
van de Stichting, al dan niet tegen betaling van een- ------
financieringsvergoeding voor rente en gelopen risico; -------

h) Het bieden van de mogelijkheid aan Gedupeerden om Deelnemer te
worden; --------------- - -------

i) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin -
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn .----------

3.4 De Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. Onder winstoogmerk -
wordt niet verstaan het nastreven van een door de Stichting te ontvangen of te 
bedingen marktconforme vergoeding voor gemaakte kosten, gelopen risico's
of geleverde diensten, met inbegrip van een eventuele redelijke opslag ten
behoeve van (toekomstige) collectieve belangenbehartiging en van kosten
voor gebruik van eigen vermogen of vreemd vermogen.--------

3.5 De Stichting onderschrijft de Claimcode. De Stichting zal haar statuten, --
organisatie en werkwijze zoveel mogelijk inrichten overeenkomstig de--
Claimcode of zal, indien daarvan wordt afgeweken, toelichten waarom zij-
daarvan afwijkt. -------------------- - - -

Organen en governance structuur - - - - - ---- - ---- --
Artikel 4.----------------- ------
4.1 De Stichting kent de volgende organen:---- - - - ----- --
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a. een Bestuur; ----------------------
b. een Raad van Toezicht; en - ---------------
c. een gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van---

Toezicht. ------------ -----------
4.2 De Stichting kent Deelnemers. ----------------
Vermogen -------------------------
ArtikelS. - ------------ - -------------
5.1 Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:----------

a. financiering tegen een financieringsvergoeding van een Financier; --
b. subsidies, giften en donaties;--------- -------
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; -------
d. inkomsten uit vermogen en andere inkomsten;----------
e. opbrengsten uit activiteiten van de Stichting;----------
f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. -----------

5.2 Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van-----
boedelbeschrijving worden aanvaard. Schenkingen en legaten waaraan lasten 
zijn verbonden, worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het--
Bestuur. ------------------- ------

5.3 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan, geheel of gedeeltelijk, -
over het vermogen en inkomsten van de Stichting beschikken als ware het zijn 
of haar eigen vermogen en inkomsten. -------------

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag--------
Artikel 6.-------------------------

6.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal-
Bestuurders van ten minste drie.--------- --------

6.2 Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de Bestuurders ten opzichte van
elkaar, de Raad van Toezicht, een eventuele Financier en de Deelnemers -
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarnaast is het Bestuur zodanig -
samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die ---
noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in Artikel 3 omschreven
belangen. ---------------------- ---

6.3 Ten minste een Bestuurder beschikt over de specifieke ervaring en juridische -
expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in Artikel 3 
omschreven belangen. Ten minste een Bestuurder beschikt over de specifieke 
ervaring en financiele expertise die noodzakelijk is voor een adequate,--
behartiging van de in Artikel 3 omschreven belangen. - --------

6.4 De vereiste specifieke deskundigheid, ervaring en expertise van het Bestuur -
zoals bedoeld in Artikel 6.2 en 6.3 kan, waar dat nodig is ten aanzien van -
specifieke Claims, mede worden ingevuld door middel van ondersteuning door 
Claim-specifieke commissies of adviseurs. -------------

6.5 Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van-
Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij de
benoeming van Bestuurders worden de principes en uitwerkingen uit de--
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Claimcode ter zake van de gewenste samenstelling van het Bestuur voor -
zover mogelijk nageleefd. ----------- - -------

6.6 lndien de Raad van Toezicht een Bestuurder heeft geschorst, dient de Raad -
van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten
hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij -
gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot hand having van de -
schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij -
ten hoogste warden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag
waarop het besluit tot handhaving is genomen. lndien de Raad van Toezicht -
niet binnen de voor de hand having bepaalde termijn tot ontslag of tot--
opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. -----

6. 7 Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een --
penningmeester aan. Als het Bestuur uit een persoon bestaat, dan is hij of zij -
de voorzitter, secretaris en penningmeester. ------------

6.8 Een Bestuurder defungeert: - ------------ -----
a. door zijn of haar overlijden; ----------------
b. door zijn of haar vrijwillig aftreden; --------------
c. doordat hij of zij failliet wordt verklaard, surseance van betaling---

aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling ;-
d. door zijn of haar ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing 

waarbij een bewind over een of meer van zijn of haar goederen wordt
ingesteld; -----------------------

e. door zijn of haar ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de 
wet voorzien;------------- --------

f. door zijn of haar ontslag verleend door de Raad van Toezicht. --- -
6.9 In geval van ontstentenis of belet van een Bestuurder zijn de overblijvende

Bestuurders of is de overblijvende Bestuurder tijdelijk met het besturen van de 
Stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of van
de enige Bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een of meer-
personen die daartoe door de Raad van Toezicht zoveel mogelijk met--
inachtneming van het bepaalde in dit Artikel 6 zullen worden benoemd. ---

Bestuur; taken en bevoegdheden --------- --------
Artikel 7. --- - - - --------------------
7.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van-

hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de
met haar verbonden organisatie. - --- - ------------

7.2 Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch 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 en tot--- --
vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen. ----

7.3 Het Bestuur legt ten minste een keer per jaar verantwoording af aan de Raad -
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van Toezicht over de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en
de op verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. - --

7.4 Het Bestuur is verplicht om elke voorgenomen substantiele wijziging in de-
governance structuur van de Stichting en in de naleving van de Claimcode ter
bespreking voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Het Bestuur zal het-
voorafgaande als een afzonderlijk agendapunt op de agenda van de ---
vergadering zetten . - --------------------

Bestuur; vertegenwoordiging ------------------
Artikel 8. --- - ---------- - ---------- --
8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. lndien het Bestuur -

bestaat uit meer dan twee leden, dan komt de bevoegdheid tot-----
vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders. 

8.2 Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte - -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt 
de Stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn of haar----
bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het
Bestuur bepaald . - --------------------

Bestuur; besluitvorming - -------------------
Artikel 9. -------------------- ------
9.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een Bestuurder een--

bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar. ----
9.2 Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is iedere Bestuurder bevoegd

en wel Schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een -
termijn van ten minste zeven dagen. lndien de bijeenroeping niet Schriftelijk is 
geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de bijeenroeping
werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter
dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits alle Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de Bestuurders zich alsdan -
tegen besluitvorming verzet. - ---- - - ---- -------

9.3 Bestuursvergaderingen warden gehouden ter plaatse te bepalen door degene 
die de vergadering bijeenroept. -----------------

9.4 Toegang tot de vergadering hebben de Bestuurders, alsmede zij die door de -
ter vergadering aanwezige Bestuurders warden toegelaten. Een Bestuurder
kan zich door een Schriftelijk door hem of haar daartoe gevolmachtigd mede- -
Bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een Bestuurder kan ten
hoogste een mede-Bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. ----

9.5 De vergaderingen warden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid -
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het--
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering--
aanwezige Bestuurder.---------- ----------

9.6 ledere Bestuurder heeft een stem. Alie besluiten waaromtrent bij deze --
statuten niet anders is bepaald warden genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen - -
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gelden als niet uitgebracht. Staken de stem men bij verkiezing van personen -
dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is de
stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend, mits de voorzitter
alleen minder stemmen heeft dan alle andere Bestuurders tezamen. Is dat
laatste niet het geval, dan is het voorstel verworpen. ----------

9. 7 Alie stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat
de stemmen Schriftelijk warden uitgebracht. Een aanwezige stemgerechtigde
kan verlangen dat de stemmen over een verkiezing van personen Schriftelijk
wordt uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ---
ongetekende stembriefjes. - ------ ---- ----- ---

9.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet -
Schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -
plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezigP.---- - 
Bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of - - - 
Schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige Bestuurder, dit--
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.-------------------

9.9 Van het verhandelde in de vergadering warden door een daartoe door de -
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke 
in dezelfde of de eerstvolgende vergadering warden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist warden ondertekend. ------

9.1 O Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten -
van het Bestuur omtrent:-------------------
a. wijziging van de Statuten; ------- ----------
b. fusie of splitsing; ------------ --------
c. ontbinding;------- ---- -----------
d. het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure;--- ---
e. het sluiten van een schikkingsovereenkomst; - - --------
f. het aangaan of beeindigen van enige financieringsovereenkomst; en-
g. het vaststellen of wijzigen van de jaarlijkse begroting. - ------

9.11 De Raad van Toezicht kan in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te--
omschrijven andere besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring---
onderwerpen. De Raad van Toezicht deelt een dergelijk besluit onverwijld-
Schriftelijk aan het Bestuur mede. - ---------- -----

9.12 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht 
tussen alle Bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende -
het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij -
een Bestuurder zich daartegen verzet. De notulen van deze vergadering van -
het Bestuur vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in -
achtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen worden -
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ondertekend door de voorzitter van het Bestuur of, indien het Bestuur geen -
voorzitter heeft aangewezen, door de voorzitter van de betreffende ---
bestuursvergadering. ---- -----------------

9.13 Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering warden genomen, -
Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in-
functie zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de - 
desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten --
vergadering dat niet Schriftelijk is genomen, wordt door de voorzitter van het -
Bestuur of een door hem of haar aangewezen Bestuurder een verslag - -
opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede een van de overige Bestuurders -
wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van -
Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde Bestuurders.---- --

9.14 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming-
indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat--
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in Artikel 7.1 . Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de-
Raad van Toezicht. --------------- ------

9.15 Een Bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat--
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in Artikel 7 .1, doet daarvan onverwijld -
mededeling aan de Raad van Toezicht--------- - ---

Bestuur; remuneratie en onkosten- - --------------
Artikel 10.----------- ---------------
10.1 Bestuurders verrichten ten behoeve van de Stichting geen gehonoreerde--

werkzaamheden die niet uit hun bestuurstaak voortvloeien. Bestuurders - 
aanvaarden voor hun werkzaamheden geen vergoeding van enig ander dan
de Stichting of de partij die hen tot Bestuurder heeft benoemd of als --- 
Bestuurder heeft voorgedragen. -----------------

10.2 De Raad van Toezicht stelt een onkostenvergoeding, vacatiegeld en---
honorarium voor de Bestuurders vast. Het honorarium dient in een redelijke -
verhouding te staan tot de aard en intensiteit van de werkzaamheden van de
Bestuurders.-------- ----- -----------

10.3 Alie aan Bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig, voorzien -
van een toelichting, in de jaarstukken van de Stichting opgenomen. Voor-
zover Bestuurders ten behoeve van de Stichting gehonoreerde uitvoerende
werkzaamheden hebben verricht, wordt in de toelichting vermeld hoe dit-
honorarium is bepaald. Is dit honorarium gerelateerd aan het aantal ---
tijdseenheden dat door een Bestuurder aan die werkzaamheden is besteed,
dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.- -----------

10.4 De Stichting publiceert op de Website de hoofdlijnen van het ------
remuneratiebeleid ten aanzien van de Bestuurders. ------ ---

Commissies ---- --- ------------ ------
Artikel 11.------ --------------------
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waaronder - - - -
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commissies die specifieke deskundigheid, ervaring en expertise hebben ten aanzien 
van specifieke Claims, ter ondersteuning van het Bestuur. De taken en----
bevoegdheden van zodanige commissie kunnen door het Bestuur worden---
vastgesteld bij (huishoudelijk) reglement( en). Deze (huishoudelijk) reglementen -
zullen door het Bestuur kunnen warden vastgesteld en gewijzigd op dezelfde wijze
en ender dezelfde voorwaarden als in deze Statuten ten aanzien van - - - --
statutenwijziging is voorzien. - ----- - - --- --- - - ---
Website ------- ------- ------ --- ---
Artikel 12.------- ----- - - - - - --- - - ---

Het Bestuur houdt een algemeen toegankelijke Website in stand waarop de voor de 
belanghebbenden van de Stichting van belang zijnde informatie wordt geplaatst,
waaronder in elk geval wordt verstaan: -------- --------
a. de Statuten;-- ------------------ ----
b. het doel en de middelen van de Stichting; - - --- ----- ---
c. de in Artikel 20.1 bedoelde informatie;---------------
d. de in Artikel 16.2 bedoelde informatie;----- ------ - ---
e. de in Artikel 18.2 bedoelde informatie;--- ---- - -------
f. de in Artikel 11.4 bedoelde informatie;--- - - - - - -------
g. de in Artikel 14.6 bedoelde informatie;--- - -----------
h. de in Artikel 13.1 bedoelde informatie; - ----- --- --- ---
i. een overzicht van de aan Deelnemers gevraagde bijdrage(n); - -----
j. de cv's van de !eden van het Bestuur en de Raad van Toezicht;- - ----
k. eventueel relevante belangen van leden van de Raad van Toezicht; - - --
1. vastgestelde kostenvergoeding en vacatiegeldregeling ten aanzien van !eden -

van de Raad van Toezicht; - ----- - ----------- -
m. een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiele- --

Deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de Stichting ---
aansluiten bij zijn of haar belangen; --------- --- ----

n. een overzicht van de wijze waarop personen tot bescherming van wier--
belangen de rechtsvordering strekt zich kunnen aansluiten bij de Stichting en -
de wijze waarop zij deze aansluiting kunnen beeindigen;- --- ----

o. indien een bijdrage wordt gevraagd van de personen tot bescherming van wier 
belangen de rechtsvordering strekt: inzicht in de berekening van deze--
bijdrage;--- ----- ---------- ---- ---

p. een overzicht van de stand van zaken in door de Stichting gestarte --- 
gerechtelijke procedures;--- -------- --- -----

q. een overzicht van de hoofdlijnen van door de Stichting gesloten--- -
Vaststellingsovereenkomsten; - - - - - ---- - - --- - ---

r. het laatst vastgestelde bestuursverslag, welke binnen acht (8) dagen na-
vaststelling op de Website wordt gepubliceerd;--- - - - --- - --

s. voor zover van toepassing, dat sprake is van externe financiering, de identiteit 
en woonplaats van de Financier, de systematiek op hoofdlijnen van de met de 
Financier overeengekomen vergoeding( en) en overeengekomen diensten en, -
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indien van toepassing, het percentage van een in of buiten rechte toe te-
kennen collectieve (schade)vergoeding die in de vorm van een vergoeding -
toekomt aan de Financier.-------------------

Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming, defungeren -------
Artikel 13.------------- ------------ -
13.1 De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie leden, waarvan er maximaal 

een, niet zijnde de voorzitter, kan worden benoemd op voordracht van een
eventuele Financier. Een dergelijke benoeming wordt gepubliceerd op de -
Website. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. -
Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn. ---

13.2 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar en het Bestuur en ten aanzien van de door de Stichting behartigde -
belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ten minste een lid van -
de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke ervaring en juridische-
expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van en adequaat -
toezicht op de in Artikel 3 omschreven belangen. Ten minste een lid van de
Raad van Toezicht beschikt over de specifieke ervaring en financiele expertise 
die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van en adequaat toezicht -
op de in Artikel 3 omschreven belangen--------------

13.3 De vereiste specifieke ervaring en expertise zoals bedoeld in Artikel 13.2 kan,
waar dat nodig is ten aanzien van specifieke Claims, mede warden ingevuld
door middel van ondersteuning door Claim-specifieke commissies of---
adviseurs.------------------------ -

13.4 Leden van de Raad van Toezicht warden benoemd, geschorst en ontslagen
door de Raad van Toezicht. Bij het benoemen van leden van de Raad van -
Toezicht warden de bepalingen uit de Claimcode ter zake van de gewenste
samenstelling van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk nageleefd.----

13.5 lndien de Raad van Toezicht een lid heeft geschorst, dient de Raad van-
Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij
tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke
daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing -
kan slechts eenmaal warden genomen en de schorsing kan daarbij worden
gehandhaafd voor maximaal drie maanden, ingaande op de dag waarop het
besluit tot handhaving is genomen. lndien de Raad van Toezicht niet binnen
de voor de hand having bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de
schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. ------------

13.6 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.------
13. 7 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:--------- ---

a. door zijn overlijden;--- - ---- - ----------
b. door zijn vrijwillig aftreden;----------- ---- - -
c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling; -----
d. door zijn ondercuratelestelling, of door een rechterlijke beslissing waarbij 
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een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; ---
e. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet -

voorzien; - ---- - -------------- ---
f. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht.-------

13.8 Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht, niet 
zijnde alle !eden of het enige overgebleven lid, vormen de overblijvende leden, 
of het overblijvende lid de Raad van Toezicht. Bij ontstentenis of belet van alle 
!eden van de Raad van Toezicht zal door de oprichter van de Stichting op-
verzoek van het Bestuur met inachtneming van het in de Statuten bepaalde -
een nieuw lid van de Raad van Toezicht warden benoemd die vervolgens-
nieuwe !eden benoemd, zodat voldaan is aan het bepaalde in deze Statuten
en in het bijzonder Artikel 13.1 .-------------- ---

Raad van Toezicht; taak en bevoegdheden------- ------
Artikel 14.------------------------

14.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de-
strategie van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. -
De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling -
van hun taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het -
belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. - -----

14.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de nodige informatie voor
de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot de notulen van de vergaderingen van het Bestuur. Voorts verschaft 
het Bestuur desgevraagd elk lid van de Raad van Toezicht alle informatie die
betrekking heeft op de aangelegenheden van de Stichting. -------

14.3 De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen in de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de Stichting. - ----- ------

14.4 leder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en --
gronden in gebruik bij de Stichting.----------------

14.5 De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening
van de Stichting laten bijstaan door deskundigen.-----------

14.6 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen 
verantwoording aflegt over het door hem uitgevoerde toezicht. Dit document
wordt op de Website geplaatst.-------- --- -----

Raad van Toezicht; besluitvorming- ------- --------
Artikel 15.- ------------------ - ----
15.1 Vergaderingen van de Raad van Toezicht warden gehouden zo dikwijls een lid 

van de Raad van Toezicht een vergadering bijeenroept, doch ten minste een
maal per jaar. -------- ----- ------ ----

15.2 Tot bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht is ieder lid -
van de Raad van Toezicht bevoegd en wel Schriftelijk onder opgaaf van de te
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. lndien
de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde-
komen die niet bij de oproep werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is -
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geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin -
mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de Raad -
van Toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet. - - -------

15.3 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse te
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.---------

15.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Toezicht,
alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van
Toezicht worden toegelaten . Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door
een Schriftelijk door hem of haar daartoe gevolmachtigd medelid ter---
vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan
ten hoogste een medelid ter vergadering vertegenwoordigen .------

15.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid -
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het--
voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering-
aanwezige lid van de Raad van Toezicht.------ --------

15.6 leder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem. Alie besluiten waaromtrent 
bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte-
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige -
stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van -
personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, -
dan is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend, -
mits de voorzitter alleen minder stemmen heeft dan alle andere !eden van de
Raad van Toezicht tezamen. Is dat laatste niet het geval, dan is het voorstel
verworpen.- -----------------------

15.7 Alie stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat
de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. lndien het betreft een verkiezing
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de-
stemmen Schriftelijk warden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt-
door middel van ongetekende stembriefjes. ------------ -

15.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 
van de Raad van Toezicht omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd -
werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk -
na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een -
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering -
aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of indien de oorspronkelijke-
stemming niet hoofdelijk of Schriftelijk geschiedde, een ter vergadering --
aanwezig lid van de Raad van Toezicht, dit verlangt. Door deze nieuwe--
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--

15.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de -
voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht aangewezen persoon 
notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering --
worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist--
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ondertekend.---------------- ---- ---
15.10 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht 

tussen alle leden van de Raad van Toezicht, waar ter wereld zij oak zijn, wordt 
geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de
Raad van Toezicht te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich
daartegen verzet. De notulen van deze vergadering van de Raad van Toezicht 
vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in achtnemen van -
alle noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen warden ondertekend door -
de voorzitter van de Raad van Toezicht of, indien de Raad van Toezicht geen 
voorzitter heeft aangewezen, door de voorzitter van de betreffende ---
vergadering van de Raad van Toezicht.--------------

15.11 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen oak buiten vergadering worden
genomen, Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan 
alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen -
van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van
een besluit buiten vergadering dat niet Schriftelijk is genomen wordt door de
voorzitter van de Raad van Toezicht of een door hem aangewezen lid een -
verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede een van de overige leden -
wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van -
Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de Raad van -
Toezicht. ------------------------- . 

15.12 Een lid van de Raad van T oezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en -
besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in Artikel 14.1. Wanneer-
hierdoor geen besluit kan warden genomen, wordt het besluit genomen door
de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die 
aan het besluit ten grondslag liggen. ---------------

15.13 Een lid van de Raad van Toezicht die een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in Artikel 14.1, doet daarvan -
onverwijld mededeling aan de overige leden van de Raad van Toezicht. -

Raad van Toezicht; honorarium-----------------
Artikel 16.-------- ----------- -------

16.1 De gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht stelt-
een redelijke en niet bovenmatige onkostenvergoeding en vacatiegeld voor de 
leden van de Raad van Toezicht vast. Voor het overige ontvangen de leden -
van de Raad van Toezicht geen vergoedingen.------------

16.2 De Stichting publiceert op de Website de hoofdlijnen van het beloningsbeleid-
voor de leden van de Raad van Toezicht.-------------

De gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht --
Artikel 17.--------------------------

17.1 De gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht wordt 
ten minste een maal per jaar gehouden. In deze jaarlijkse vergadering warden 
de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te--
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voeren beleid besproken.------ -------------
17.2 Voorts worden gemeenschappelijke vergaderingen van Bestuur en Raad van -

Toezicht gehouden telkens wanneer een besluit van een dergelijke --- 
vergadering noodzakelijk is en telkens wanneer dat wenselijk wordt--- 
geoordeeld door een Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht. ---

17.3 Het bepaalde in Artikel 15.3 tot en met Artikel 15.13 is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke vergaderingen van -
Bestuur en Raad van Toezicht.----------------

Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling --- ---
Artikel 18.------- ------------ -------
18.1 Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen Bestuurders en de-

leden van de Raad van Toezicht bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare 
relaties waaronder huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd - -
samenwonen. Hetzelfde geldt voor de relaties van Bestuurders en-- -
toezichthouders met personen die zijn verbonden aan een Financier. Ook-
hoofd- of nevenfuncties van Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
die afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid dienen te worden vermeden. --

18.2 Eventuele belangen van leden van het Bestuur of van de Raad van Toezicht -
die aanleiding kunnen geven tot twijfel over hun onafhankelijk of kritisch -
opereren, worden op de Website gepubliceerd. -----------

18.3 De Stichting sluit geen overeenkomsten met een (rechts)-persoon of een-
andere entiteit waarbij een Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht, al 
dan niet via nauwe verwanten zoals bedoeld in Artikel 18.1, in de,----
hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, -
maat, partner, vennoot of werknemer is betrokken. Het voorgaande geldt niet -
ten aanzien van de honorering aan een persoonlijke besloten vennootschap of 
andere rechtspersoon van een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht
voor de uitoefening van zijn taken ten behoeve van de Stichting.-----

Deelnemers---------- ---------------
Artikel 19.- ----------- --------------
19.1 De Stichting kan onder meer om organisatorische, proces-technische en/of-

financiele redenen Deelnemers kennen per specifieke Claim.------
19.2 De status van Deelnemer voor een specifieke Claim zal eindigen door:---

a. opzegging door de Deelnemer van de Deelnemersovereenkomst ter -
zake van deze specifieke Claim;----- ------ ----

b. opzegging door het Bestuur van de Deelnemersovereenkomst voor deze 
specifieke Claim, vanwege de handelingen van de Deelnemer welke in
strijd zijn met de Deelnemersovereenkomst, zulks ter exclusieve --
beoordeling van het Bestuur; ----- - ------ ----

c. opzegging door het Bestuur van alle Deelnemersovereenkomsten, die
de Deelnemer met de Stichting is aangegaan, vanwege handelen in-
strijd met een of meer Deelnemersovereenkomsten dan wel om enige -
andere ernstige redenen; het Bestuur kan dit besluit slechts nemen met-
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een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle 
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn ; of - - - - ----

d. een verklaring van een rechtbank waarin de specifieke - - - --
Deelnemersovereenkomst nietig wordt verklaard. - - ------

19.3 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin nadere regels en - --
voorschriften worden vastgelegd ter zake van de (organisatie van de)--
Deelnemers. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een dergelijk - -
reglement behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.-

Naleving en handhaving Claimcode - - ----- - ------ --
Artikel 20.------- --- --- - ----- --- - - -
20.1 De hoofdlijnen van de governancestructuur van de Stichting worden elk jaar-

op een voor het publiek toegankelijk deel van de Website uiteengezet met de -
uitdrukkelijke toelichting in hoeverre de Stichting de in de Claimcode - --
opgenomen bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan 
afwijkt. ---- ---- ------ ---------- --

20.2 De over ieder boekjaar op de Website gepubliceerde informatie over de -
governancestructuur blijft voor het publiek toegankelijk zolang de Stichting
actief is. --- - - ------- - ---- --------

20.3. Artikel 7.4 is van toepassing op een wijziging in de governancestructuur van-
de Stichting. -------- - --- ----- - - - ---

Externe financiering - - - - - ------ --------- - -
Artikel 21.--------- --------- -------
De Stichting kan ten behoeve van de financiering van haar statutaire- ----
werkzaamheden een overeenkomst aangaan met een Financier. Het Bestuur--
vergewist zich ervan dat individuele Bestuurders en leden van de Raad van--
Toezicht, alsmede de door de Stichting ingeschakelde advocaat of andere ---
dienstverleners zelfstandig en onafhankelijk zijn van de Financier en de aan deze -
rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen, alsmede dat de Financier en 
de aan deze rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen onafhankelijk
zijn van de wederpartij in de collectieve actie. De overeenkomst voorziet in een - 
regeling die de in de vorige volzin bedoelde zelfstandigheid en onafhankelijkheid -
waarborgt. Het Bestuur ziet erop toe dat de financieringsvoorwaarden (waaronder
begrepen de omvang en systematiek van de overeen te komen vergoeding)--
redelijkerwijs niet strijdig zijn met het collectieve belang van de (rechts)personen ten 
behoeve van wie de Stichting krachtens Artikel 3 optreedt.--------
Boekjaar en jaarstukken - - ------- - - - - ----- - - 
Artikel 22.--- ------- --------- --- ----
22.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. ------
22.2 Het Bestuur stelt jaarlijks, voor een november van ieder jaar, na goedkeuring-

van de Raad van Toezicht, de begroting vast voor het komende boekjaar.--
22.3 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van

alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen die - 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te-
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t 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere - ---
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten -
en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.-------

22.4 Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het--
boekjaar een balans, een staat van baten en lasten van de Stichting en een -
verslag omtrent haar werkzaamheden te maken en op papier te stellen. --

22.5 De Raad van Toezicht mag, voordat hij goedkeuring verleent aan de balans -
en de staat van baten en lasten zeals opgesteld door het Bestuur, het Bestuur 
deze stukken laten onderzoeken door een registeraccountant of een andere
deskundige, tenzij het Bestuur reeds een registeraccountant of een andere -
deskundige heeft benoemd om de financiele stukken te onderzoeken. - --

22.6 De deskundige als bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek-
verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft zijn bevindingen weer in een
verklaring die aangeeft of de balans en de staat van baten en lasten een -
eerlijk en getrouw beeld geven. Hij presenteert zijn verslag aan het Bestuur. -

22.7 Het Bestuur stelt na goedkeuring van de Raad van Toezicht de balans en de
staat van baten en lasten vast. - ----- ----- ------

22.8 Het Bestuur is verplicht de hiervoor in dit Artikel 22 bedoelde boeken, --
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, -
onverminderd het bepaalde in het volgende lid . ---- - - --- - -

22.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op-
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere -
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging -
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze--
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen -
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----------

Statutenwijziging--- ----------- ---------
Artikel 23.- ----- ------- - ------------
23.1 Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.--- --------
23.2 Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de Statuten is onderworpen aan -

de goedkeuring van de Raad van Toezicht en behoeft een meerderheid van
twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering van
het Bestuur. Is een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de-
Statuten aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering -
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken -
na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het -
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders rechtsgeldig omtrent het
voorstel, zeals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten
mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. -

23.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een wijziging van de Statuten zal
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de--
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.----

23.4 Een wijziging van de Statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een--
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notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere-
Bestuurder bevoegd. ---- - -------- - ---- --

Ontbinding-------- - - ---- ----- ------
Artikel 24.---- ---------------- ------
24.1 Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden op het moment dat het --

Bestuur van mening is dat het doel van de Stichting is bereikt of niet meer te -
bereiken is.------ --- -------- - - - ----

24.2 Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in Artikel 23.2 -
van overeenkomstige toepassing . ----- ------- --- -

24.3 lndien het Bestuur besluit tot ontbinding, wordt tevens de bestemming van het 
liquidatiesaldo vastgesteld. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in - -
overeenstemming zijn met het doel van de Stichting en ten goede komen aan 
de Deelnemers of aan een algemeen nut beogende instelling met een - -
soortgelijk doel als de Stichting. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel -
uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande-
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. In andere gevallen van
ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars -
vastgesteld.---- ------ ------- -------

24.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders. Het Bestuur
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.------

24.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere - -
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet - -
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars--
aangewezen persoon.----- --- ---- ------- -

24.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 BW van--
toepassing. - - ------- --- - --- - ------ 

Overgangsartikel-------------- ---------
Artikel 25.- - ----- ----- --- ----- --- --

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend
tweeentwintig . Dit artikellid vervalt na afloop van het eerste boekjaar. - - - - -
SLOTVERKLARINGEN-----------------~ 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: - - ---
1. Tot eerste bestuurders van de Stichting worden benoemd : - - - ----

de Oprichter tot voorzitter; ------- - - - ----- -
Cornelis Dirk bij de Weg, geboren te op 
I tot penningmeester; en- --

rug, geboren t-op 
tot secretaris.-- ----== ==-

2. Tot eerste leden van de Raad van Toezicht van de Stichting worden-- -
benoemd: - - - ---- --- --- - --------- --

Quirine Andrea Martine Ei'kman geboren te op-
tot voorzitter; - ---- - --

Rob van den Hoven van Genderen, geboren te op--
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Adrianus Petrus Jose 

-op 
3. Het eerste adres van de Stichting is: Maliesingel 17, 3581 BD Utrecht. --
VOLMACHT-~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

De comparant is gemachtigd bij een onderhandse akte van volmacht die aan deze
akte zal warden gehecht als Bijlage.---------------- --

VVoonplaatskeuze ----------------- - - ----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter zake van deze akte
woonplaats te kiezen ten kantore van mij, notaris.------------
WAARVAN AKTE is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. ---------------------------~ 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is -
aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht, hij heeft verklaard tijdig voor -
het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee
in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen. Deze akte is -
beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen 
persoon en vervolgens door mij, notaris.-------- ------ ---
Volgt ondertekening. 

OOR AFSCHRIFT 

er 2021 
nton Frits Timmermans, notaris 
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