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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
(Transparency International Nederland) 

Op vijftien november tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Lisanne Bosman 
(notaris), als waarnemer van im. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris 
te Amsterdam, verschenen:---------------------
mevrouw mr. Cecile Anne Maria Witlox, geboren te Amersfomt op zestien april 
negentienhonderd zesentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor 
Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.----------
De comparant heeft het volgende verklaard: 
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Transparency 
International Nederland, een vereniging, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende 
te Mauritskade 63, Kamer SB-8, 1092 AD Amsterdam en ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 34127809 (de vereniging), gehouden op zes 
november tweeduizend zeventien, is besloten de statuten van de vereniging te 
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen 
deze akte te doen passeren. Van deze besluitvmming blijkt uit een exemplaar van de 
notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht 
(Bijlage).-------------------------

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen juli 
tweeduizend vijftien verleden voor een waarnemer van mr. J.J.C.A. Leemrijse, 
notaris voornoemd.-----------------------
Ter uitvoering van voorn1eld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de 
vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. -----
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Naam, zetel en doelstelling.---- ----------------

Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: "Transparency International Nederland", 

tevens handelend onder de verk01ie naam: TI-NL.----------
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.---------------
3. De vereniging stelt zich ten doel: ----- ---------- -

(a) het bevorderen van het maatschappelijk besef van de 
onaanvaardbaarheid van conuptie door het doen van onderzoek, het 
verstrekken van infonnatie omtrent coITuptie in het algemeen; en -
het ondersteunen van initiatieven die de integriteit van de 
Nederlandse samenleving bevorderen;-----------

(b) het bijdragen aan de doelstellingen van de internationale beweging 
van de "Verein" Transparency International E.V., gevestigd te 
Berlijn. - ------ - ---------------

4. De vereniging beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut 
beogende instelling als bedoeld in aiiikel 5b van de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de 
Nederlandse belastingdienst. ---------------- -

5. Het vennogen van de vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van 
de vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het 
ve1mogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 
De vereniging beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het 
behalen van winst. ----------------------

De leden en donateurs.------------------- --

Artikel 2. 
1. De vereniging kent: ---------------------

(a) leden; 
(b) institutionele leden; ------- ----------
( c) donateurs. --------- - - -----------

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van leden, 
institutionele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register vermeldt 
tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.-------

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van leden, 
institutiönele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register ve1meldt 
tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.------

Artikel 2a: Leden.-----------------------

1. Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon die de 
doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van 
het tegendeel heeft doen blijken.------------ ---

2. Natuurlijke personen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als 
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lid.----------------------------

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient 
binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te 
worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene 
vergadering alsnog tot toelating besluiten.-------------

Artikel 2b: Institutionele leden. ----------- -------
1. Het institutioneel lidmaatschap staat open voor iedere rechtspersoon die de 

doelstellingen van de vereniging ondersclu·ijft en in doen en laten niet van 
het tegendeel heeft doen blijken.----------------

2. Rechtspersonen kunnen zich bij het bestuur sclu·iftelijk aarunelden als 
institutioneel lid.-----------------

3. Een rechtspersoon die institutioneel lid van de vereniging is of wenst te 
worden, dient uit zijn midden een natuurlijk persoon aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de hoedanigheid van 
institutioneel lid van de vereniging. ---------------

4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt 
te bestaan, gaat niet over op de verkrijgende rechtspersoon 
onderscheidenlijk op een van de overeenkomstig de aan de akte van 
splitsing gehechte beschrijving verkrijgende rechtspersonen, dan nadat 
opnieuw de in lid 5 besclll'even procedure is doorlopen. --------

5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van institutionele leden. Een 
beslissing dient binnen drie maanden na een aanvraag ter kennis van de 
betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de 
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ---------

Artikel 2c: Donateurs.--------------
1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de veremgmg 

financieel steunen met een jaarlijkse of eerunalige bijdrage.------
2. Het derde en vierde lid van artikel 2a zijn van overeenkomstige toepassing 

op donateurs.------------------------

3. Het vijfde lid van ai1ikel 2a is van overeenkomstige toepassing op donateurs 
die de vereniging met een bijdrage wensen te steunen. --------

4. Donateurs mogen in het verenigingsjaar waarin zij hun bijdrage doen de 
algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.------

5. Verleners van subsidies vanwege de overheid worden niet aangemerkt als 
donateurs. ------------------------

Verenigingsjaar.------------------------
Artikel 3. 
Het verenigingsjaar is het kalendeijaar. ----------------
Activiteitenprogramma. ---------------------
Artikel 4. 
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1. De vereniging tracht het doel omsclu·even in ar1ikel 1 te bereiken door: --
( a) het houden van studie bijeenkomsten en het organiseren van 

symposia en congressen; 
(b) het initiëren van wetenschappelijk onderzoek; het uitgeven of doen 

uitgeven van periodieke sclu·ifturen en boeken; en-------
( c) andere activiteiten mits in overeenstemming met de doeleinden 

zoals verwoord in a11ikel 1.----------------

2. Het bestuur ho011 de algemene vergadering ter vaststelling van het 
programma van activiteiten. ------ ------ - ---

Artikel 5. --------------------------
1. Het bestuur sclu·ijft de in a11ikel 4 bedoelde bijeenkomsten uit en stelt de 

agenda van elk van deze bijeenkomsten samen. -----------
2. Het bestuur kan conunissies voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemen, 

om namens het bestuur bepaalde activiteiten te coördineren of te 
organiseren. Samenstelling, taak en bevoegdheden van deze commissies, 
worden nader geregeld door het bestuur of in het huishoudelijk reglement. -

Geldmiddelen. ----------------------
Artikel 6. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------

( a) de netto-opbrengst van de door de vereniging ontplooide activiteiten 
ter verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;----

(b) bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs;------
( c) subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;--------
(d) interesten en dividenden op tegoeden van de vereniging;-----
(e) andere baten die niet in strijd zijn met de doelstellingen van de 

vereniging en voor zover door het bestuur uitdmkkelijk aanvaard. -
2. Bij het aanvaarden van bijdragen let het bestuur in het bijzonder op de 

onafhankelijkheid van de vereniging. - - - ---- - - -----
Bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs.---------
Artikel 7. --------------------------
1. Leden en institutionele leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 

bijdrage, waarvan de minimum hoogte door de algemene vergadering is 
vastgesteld. Zij kmmen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende bijdrage betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan 
leden geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van een 
bijdrage. - ---------------------- -

2. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse of eenmalige financiële 
bijdrage. De algemene vergadering kan een minimum hoogte van de donatie 
vaststellen. --------- - --------- - - ---

Beëindiging lidmaatschap. ------------------ - -
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