STATUTEN Vereniging voor beleidsonderzoek
14 juni 1994
NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1.
1.
De vereniging draagt de naam: vereniging voor Beleidsonderzoek
2.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
DOEL EN MIDDELEN. ARTIKEL 2
1.
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de kwaliteit van beleidsonderzoek, zijnde toegepast wetenschappelijk
onderzoek en advisering ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie
van beleid, welk onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van beleidsinstanties, van met de
uitvoering van het beleid belaste organisaties, en van het bedrijfsleven.
2.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het vaststellen en verder ontwikkelen van hoogwaardige beroepsnormen, zowel op individueel
als op instituutsniveau;
- het optimaliseren van de kwaliteit van het onderzoek en de daarmee samenhangende
dienstverlening; het behartigen van de belangen van beleidsonderzoekers en
beleidsonderzoekinstituten of bureaus; het dienen als communicatieplatform voor
beleidsonderzoekers, instituten, bureaus en opdrachtgevers; het profileren van het vak
beleidsonderzoek
DUUR. ARTIKEL 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
LEDEN. ARTIKEL 4
1.
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn onderzoeksinstituten en bureaus die:
- werkzaam zijn op het gebied van beleidsonderzoek zoals in artikel 2 vermeld;
- voldoen aan kwaliteitsborging door middel van een ISO9001 certificaat dan wel binnen twee jaar
te behalen;
- zich openstellen voor collegiale toetsing over weten schappelijke kwaliteit, blijkend uit externe
publicaties en opleiding van personeel;
- een formatie vormen, die bestaat uit tenminste tien beleidsonderzoekers;
- de kosten van het onderzoek integraal doorberekenen aan de opdrachtgevers;
- de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.
In afwijking van het hiervoor bepaalde kunnen gedurende drie jaren te rekenen vanaf de dag van
oprichting van de vereniging ook leden zijn (oud) leden van de te Amsterdam gevestigde
vereniging: Vereniging van Onderzoek Instituten die niet voldoen aan voormelde kwaliteitseisen.
Indien een in de laatste zin bedoelde instelling bij het einde van deze periode van dr@e jaar niet
voldoet aan de in dit artikel genoemde criteria voor het lidmaatschap, kan dit lidmaatschap
worden beëindigd door opzegging door het bestuur van de vereniging.
2.
De instelling, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
De algemene vergadering beslist op voordracht van het bestuur of een kandidaat al of niet als lid
wordt toegelaten met dien verstande dat de goedkeuring van de algemene vergadering niet
vereist is ten aanzien van (oud) leden van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Vereniging van
Onderzoek Instituten die zich als leden hebben opgegeven.
De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de
kandidaat.
3.
Elk lid zal zich ten opzichte van de vereniging doen vertegenwoordigen door een afgevaardigde en
zo gewenst door een plaatsvervangend afgevaardigde.
De afgevaardigde moet zijn een lid van de directie van het lid.
Elk lid is verplicht schriftelijk aan de. secretaris de personalia van zijn afgevaardigde en indien het lid
dat wenst van diens plaatsvervanger door te geven. Een aanwijzing van een nieuwe
afgevaardigde casu quo plaatsvervanger dient schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te
worden medegedeeld.
Hierdoor vervallen alle rechten en functies binnen de vereniging van de vorige afgevaardigde casu
quo plaatsvervanger van het betreffende lid.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ARTIKEL 5.
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door ontbinding van het lid;

2.

3.

4.

b. door schriftelijke opzegging door het lid; deze opzegging kan te allen tijde geschieden zulks
zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het
bestuur geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting;
deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt;
e. als hiervoor in artikel 4 genoemd.
Ten aanzien van een lid van de vereniging, wiens afgevaardigde bestuurslid is, geschiedt zowel de
opzegging namens de vereniging als de ontzetting krachtens besluit
van de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of opzegging namens de vereniging is
genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld.
Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene
vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met
dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist
tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren.
Hij heeft echter daarin geen stemrecht

SCHORSING. ARTIKEL 6.
1.
In de gevallen, genoemd in artikel 5 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig schorsen
voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot
ontzetting te besluiten.
2.
Het bepaalde in artikel 5 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
3.
Schorsing van een lid van de vereniging wiens afgevaardigde bestuurslid is houdt tevens in de
schorsing van diens afgevaardigde als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap van een
afgevaardigde van bedoeld lid
VERPLICHTINGEN. ARTIKEL 7.
1.
De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
2.
Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen
moet zijn voldaan.
3.
Instellingen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn
geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing heeft plaatsgevonden,
de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
4.
De algemene vergadering is bevoegd andere verplichtingen aan de leden op te leggen.
BESTUUR. ARTIKEL 8.
1.
De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur.
2.
Het bestuur is na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwering van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
ARTIKEL 9.
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg door het
bestuur verdeeld. Slechts afgevaardigden van de leden van de vereniging zijn verkiesbaar als
bestuursleden De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.

2.

3.

4.
5.
6.

Jaarlijks, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treedt tenminste één bestuurslid af,
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één
bestuurslid.
jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Nieuwgekozen bestuursleden aanvaarden hun functie ter stond na afloop van de vergadering
waarin zij zijn verkozen en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in.
De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen
Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens bij intrekking van de afvaardiging door het betreffende
lid.
Bij een vacature in het bestuur wordt voor de vervulling daarvan gewacht tot de eerstvolgende
door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, tenzij het bestuur besluit binnen twee
maanden een algemene vergadering te houden ter vervulling van de vacature.
Gedurende het bestaan van een of meer vacatures blijft het bestuur een bevoegd college
vormen.

ARTIKEL 10.
1.
De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, door de
secretaris.
2.
De voorzitter stelt de agenda vast.
Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee
bestuursleden .
3.
Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
4.
De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst.
De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld en ten blijken
daarvan door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekent.
VERTEGENWOORDIGING. ARTIKEL 11.
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden
3.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid als in de leden 1 en 2 geregeld geldt tevens met
betrekking tot het aangaan van overeenkomsten als in lid 2 van artikel 8 omschreven, met dien
verstande dat van de goedkeuring van de algemene vergadering en het bestuursbesluit
schriftelijk dient te blijken.
ALGEMENE VERGADERINGEN. ARTIKEL 12.
1.
De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden casu quo hun plaatsvervangers.
2.
Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk
verlengen.
3.
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer de voorzitter dit bepaalt of krachtens
besluit van het bestuur. De voorzitter is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht
indien tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in
een algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen
onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen. Indien noch de
voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft dat de
vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over
te gaan, daartoe het ledenregLster te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter en
notulist van de vergadering aan te wijzen.
4.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de
vergadering zal leiden. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
5.
Iedere afgevaardigde of diens plaatsvervanger van een lid dat niet is geschorst, behoudens het
bepaalde in artikel 5 lid 4, heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid
aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

6.

7.
8.

Iedere afgevaardigde casu quo diens plaatsvervanger van een lid dat voldoet aan de
kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 4 lid 1 heeft recht op het uitbrengen van drie stemmen.
Ieder ander lid heeft één stem.
Een stem kan door een gemachtigd andere afgevaardigde worden uitgebracht.
De algemene vergadering is verplicht een huishoudelijk reglement vast te stellen.
In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist de algemene vergadering.

ARTIKEL 13.
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. verkiezing van bestuursleden;
b. behandeling van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag over de gang van zaken in de
vereniging en het gevoerde beleid;
c. goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten met
toelichting, welke stukken ondertekend dienen te zijn door alle bestuurs leden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt;
d. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur;
e. verslag van de bevindingen van de'kascommissie.
2.
Indien jaarlijks aan de algemene vergadering een accountantsverklaring, waaruit blijkt van de
getrouwheid van de jaarstukken, wordt overgelegd vervallen de hiervoor sub d en e genoemde
agendapunten.
3.
De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
ARTIKEL 14
1.
De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel
van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de afgevaardigden wordt toegezonden, tenminste
tien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2.
De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering,
alsmede de agenda.
ARTIKEL 15.
1.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid (meer
dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een grotere
meerderheid wordt voorgeschreven.
Ongeldig uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2.
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de
vergadering anders besluit.
3.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee
personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de
stemmen staken, dan beslist het lot.
BOEKJAAR.
ARTIKEL 16.
Het boekjaar van de verenigingloopt gelijk met het kalenderjaar.
STATUTENWIJZIGING. ARTIKEL 17.
1.
Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
In deze vergadering moet tenminste de helft van de afgevaardigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
2.
Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft
van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan twee maanden na de
eerste vergadering. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.
3.
Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de afgevaardigden worden toegezonden.

4.
5.

De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt Tot het
doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het verenigingenregister
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vereniging haar
statutaire vestigingsplaats heeft door te geven.

ONTBINDING. ARTIKEL 18
1. De algemene vergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige
toepassing.
2.
De bestemming van het overschot na veref f ening van de verrreniging ingeval van ontbinding
wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering Op dit besluit is het bepaalde in artikel
17 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALINGEN
A. Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de volgende personen:
- de heer Drs J.C.M. Mastboom, voornoemd, als voorzitter;
- de heer Dr P.H.M. van Hoesel, voornoemd, als penningmeester;
- de heer Professor Dr P. Ester, voornoemd, als secretaris
B. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december negentienhonderd
vierennegentig
Van het bestaan van voormelde volmacht, waarvan blijkt uit een onderhandse akte die aan
deze akte zal worden gehecht, is mij, notaris, genoegzaam gebleken Waarvan akte,
opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld,
om vijftien uur vijfenveertig minuten. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen Vervolgens is
deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten, aan mij, notaris, bekend, en mij,
notaris, ondertekend (Getekend): J.C.M. Mastboom, P.H.M. v. Hoesel, E.H. Rozelaar

