STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Pensioenjuristen.
Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening op het
gebied van het pensioenrecht, zulks onder meer door:
het zich sterk maken voor de erkenning van de beroepsgroep van pensioenjuristen,
alsmede het bevorderen en ondersteunen van de professionalisering van de
beroepsgroep;
het (doen) behartigen van de belangen van de beroepsgroep en haar (aspirant-)leden;
het bevorderen, handhaven en doen uitvoeren van certificering van onderwijs en
(aspirant-)leden van de vereniging;
het door of vanwege de vereniging organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten,
dan wel het verlenen van medewerking daaraan;
de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel
kunnen bijdragen.
DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste
verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is
aangegaan.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
De vereniging kent leden, en aspirant-leden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan
zowel de leden als de aspirant-leden tenzij het tegendeel blijkt.
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TOELATING VAN (ASPIRANT-)LEDEN
Artikel 5
1. Tot lid van de vereniging kunnen worden toegelaten zij die:
a. de door de vereniging gegeven- of vanwege de vereniging aangewezen opleiding
hebben voltooid; en/of
b. het door of vanwege de vereniging gegeven afsluitende examen met goed gevolg
hebben afgelegd.
2. Tot aspirant-lid van de vereniging kunnen worden toegelaten zij die door kennis en
ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het pensioenrecht.
Artikel 6
1. Teneinde het lidmaatschap te verwerven dient men een schriftelijk verzoek in te dienen
bij het bestuur.
2. Ten genoegen van het bestuur zal de gegadigde aannemelijk moeten maken dat hij
voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 5.
3. Het bestuur besluit over de toelating van een lid.
4. Het besluit van het bestuur wordt per brief aan de gegadigde meegedeeld.
5. Bij niet toelating door het bestuur, waaronder de weigering van een ontheffing mede is
begrepen, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
6. Een voor het lidmaatschap afgewezen gegadigde kan zijn verzoek in het lopende
verenigingsjaar niet herhalen.
Artikel 7
Aspirant-leden kunnen alsnog tot lid van de vereniging worden toegelaten als zij aan het
bestuur aannemelijk kunnen maken de door of vanwege de vereniging aangewezen
opleiding als genoemd in artikel 5 lid 1 te hebben voltooid.
Artikel 8
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en aspirantleden zijn opgenomen.
ONTHEFFING
Artikel 9
Het bestuur kan ontheffing verlenen van de lidmaatschapseisen als genoemd in artikel 5. Het
Bepaalde in artikel 6 is daarop van overeenkomstige toepassing.
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EINDE (ASPIRANT)LIDMAATSCHAP
Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Opzegging namens de vereniging door het bestuur, indien een lid heeft opgehouden te
voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap, genoemd in artikel 5, het
daaruit voortvloeiende reglement als genoemd in artikel 15 lid 2, dan wel wanneer
redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
De betrokkene wordt ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit tot
opzegging, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
2. Schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de secretaris van de
vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst van de
brief.
3. Overlijden van het lid.
4. Ontzetting, bij besluit van het bestuur wegens handelen of nalaten, in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of wanneer het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De betrokkene wordt ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit tot
opzegging, met opgave van redenen in kennis gesteld.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na de datum van verzending
beroep open bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
7. Het in dit artikel bepaalde geldt tevens voor aspirant-leden.
BESTUUR
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de
vereniging.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het hierna bepaalde.
Het bestuur is bevoegd tot het opmaken van een bindende voordracht.
Deze voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Tien leden of meer kunnen eveneens een voordracht opmaken, die ten minste acht
dagen voor de aanvang der vergadering schriftelijk bij het bestuur moet zijn ingediend.
De algemene vergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten.
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
vertegenwoordigd is.
Is geen voordacht opgemaakt, of wordt door de algemene vergadering, overeenkomstig
de vorige zin, het bindend karakter van een voordracht ontnomen, dan is de algemene
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vergadering vrij in de keuze.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij kunnen
eenmaal worden herbenoemd. Zij zijn –na afloop van hun maximale zittingsduur van zes
jaar –na een periode van één jaar weer verkiesbaar, mits zij in de periode in geen enkele
hoedanigheid aan het bestuur hebben deelgenomen.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der
geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijden zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
6. Tussentijdse vacatures behoeven slechts dan onverwijld te worden vervuld, indien het
aantal bestuursleden beneden twee is gedaald. Is dit het geval, dan wordt binnen een
maand na het ontstaan van de vacature(s) en algemene vergadering bijeengeroepen, ter
benoeming van nieuwe bestuursleden.
7. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop diens voorganger
zou zijn afgetreden.
BESTUURSTAAK
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de taak van
twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover
de vereniging, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.
BESTUURSVERGADERING
Artikel 13
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee
andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich
tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 worden genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in
vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde
bestuursleden aanwezig is;
b. Blanco-stemmen zijn ongeldig.
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld.
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VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14
1. Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging.
2. Iedere vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder kan zich ter zake van zijn
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de
penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts
mogelijk is binnen de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verwerven,
vervreemden, bezwaren van registergoederen.
4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is
genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging worden tegengeworpen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN/JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 15
1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Voor een juli toetredende leden zijn de volledige contributie over het lopende
verenigingsjaar verschuldigd. Na dertig juni toetredende leden betalen in dat jaar de helft
van de vastgestelde contributie.
2. De leden zijn verplicht deel te nemen aan de (door de vereniging aangewezen)
cursussen en opleidingen welke dienen om hun kennis betreffende het pensioenrecht en
aanverwante onderwerpen te onderhouden en zo nodig uit te breiden.
Het bepaalde in dit lid geldt eveneens voor de aspirant-leden.
Het bestuur is bevoegd regels te stellen ten aanzien van de deelname van de leden en
aspirant-leden aan de opleidingen en cursussen, de honorering (studiepunten) die de
vereniging aan de scholing toekent, en de frequentie van deelname aan de scholing van
de leden en aspirant-leden ( het aantal studiepunten) om aan de eisen van het (aspirant)lidmaatschap te voldoen.
3. De leden zijn verder verplicht de belangen van de vereniging niet te schaden en de
overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit
het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden géén verplichtingen worden
aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe, door de algemene vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
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ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden.
Deze vergadering is in ieder geval bestemd tot:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het uitbrengen door het bestuur van het jaarverslag;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies en bijdragen;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures.
Artikel 17
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. Algemene vergaderingen
worden gehouden in de plaats waar de vereniging statutair is gevestigd.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle te leden te zenden schriftelijke
mededeling.
2. Behalve de in artikel 16 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende
gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet lager dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het
bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept.
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Artikel 18
1. Alle leden en aspirant-leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft een stem. Aspirant-leden hebben
een adviserende stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
2. Een eenstemmig 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.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering of
een van de aanwezige leden aan een schriftelijke stemming de voorkeur geeft.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij mondelinge stemming wordt
voorgesteld en geen der aanwezigen hiertegen bezwaar maakt.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits geen der aanwezigen zich
hiertegen verzet.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende
stemmen.
Artikel 19
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der
vergadering optreden.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene
vergadering daarin zelf.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid der verenging notulen gehouden, die in de
eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld.
BOEKJAAR
Artikel 20
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. Het eerste boekjaar eindigt ultimo december
tweeduizend.
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REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 21
1. 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.
2. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de
jaarvergadering, bedoeld in artikel 16, zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging
van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur
heeft voorzien, benoemt de algemene vergadering jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
voor de jaarvergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaren en
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, en
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie
zich voor rekening van de verenging door een deskundige doen bijstaan, doch niet
dan met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der verenging te vertonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit
de jaarstukken blijken.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke
een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze commissie heft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit
van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die
maatregelen welke door haar in het belang van der verenging nodig geacht worden.
7. Het bestuur is verplicht, de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel
gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. Wijziging van de statuten kan slecht plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen
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2.

3.

4.

bedragen.
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(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging
aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten
minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met
een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 23
Het in artikel 22 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezige of vertegenwoordig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
Artikel 24
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot het doen verlijden van deze akte.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
Artikel 25
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

9

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26
1. Behoudens het overigens in artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde,
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering,
genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste
acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de verenging te
ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen
bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ten behoeve van Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Pensioenrecht, statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te 1181 RA Amstelveen, Van de Veerelaan 85, ingeschreven in het
handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken, dossiernummer: 41216559.
Indien deze stichting reeds is ontbonden zal een eventueel batig saldo worden
aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het
meest met het doel der verenging overeenstemmen.
6. 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 en reglementen voor
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
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