INTERNATIONALE VERENIGING VAN VLUCHTELINGENRECHTERS

Preambule
Overwegende dat de rechten van personen die bescherming zoeken tegen vervolging beschermd
worden door internationaal recht en gewoonte, in het bijzonder door het Verdrag van 1951
betreffende de status van vluchtelingen en het aanvullend Protocol van 1967, door andere
internationale en regionale overeenkomsten en door de recht spraak;
Overwegende dat

aanzienlijke aantallen personen bescherming zoeken buiten hun land van

herkomst en dat zich hierbij grensoverschrijdende problemen voordoen;
Overwegende dat rechters en semi-rechterlijke beslissers overal ter wereld een bijzondere rol te
vervullen hebben om te verzekeren dat ten aanzien van personen die bescherming zoeken buiten hun
land van herkomst het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het aanvullend
Protocol van 1967 evenals andere internationale en regionale overeenkomsten op een eerlijke en
consistente wijze en in overeenstemming met het recht worden toegepast;
Overwegende dat het wenselijk is dat rechters en semi-rechterlijke beslissers uit alle werelddelen zich
verenigen teneinde informatie over het internationaal recht en de praktijk met betrekking tot de
status van vluchteling uit te wisselen en te verspreiden;
Overwegende dat de oprichting van een dergelijke vereniging het werk zou voortzetten van de
stuurgroep van de Rechters Conferentie met betrekking tot het Asielrecht opgericht te Londen, GrootBrittannië, in december 1995;
Om welke redenen besloten wordt een vereniging op te richten waarvan de statuten luiden als volgt:
Deel 1: Naam en Doelstelling van de Vereniging
1. Naam
De vereniging draagt de naam "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REFUGEE LAW JUDGES".
2. Doel
De "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REFUGEE LAW JUDGES" heeft ten doel de erkenning te
bevorderen van het feit dat bescherming tegen vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het
behoren tot een bijzondere sociale groep of politieke overtuiging een individueel recht is, vastgelegd
in internationaal recht en dat het vast stellen van de status van vluchteling en het verloren gaan
daarvan onderworpen moet zijn aan het recht.
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Om die redenen verbindt de vereniging zich ertoe:
1. om bij rechters en semi-rechterlijke beslissers wereldwijd een gemeenschappelijk begrip van de
beginselen van het Vluchtelingenrecht

en de toepassing van eerlijke procedures in het

vluchtelingenrecht te bevorderen;
2. Om te waken over de rechterlijke onafhankelijkheid en om binnen het nationale rechtssysteem de
ontwikkeling te bevorderen, van onafhankelijke instellingen die rechterlijke beginselen toepassen
inzake het vluchtelingenrecht;
3. Om de uitwisseling van informatie over de situatie in herkomst- en transitlanden van asielzoekers te
bevorderen;
4. Om de ontwikkeling te stimuleren van normen met betrekking tot de toegang van asielzoekers tot
gerechtelijke instanties in overeenstemming met de beginselen van het internationale recht;
5. Om onderzoeksinitiatieven, publicaties en projecten te ondersteunen of te starten met het oog op
de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging; en,
6. Om rekening houdend met de onafhankelijkheid van de leden van de vereniging in hun
rechtsprekende functie, samen te werken met de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor
de vluchtelingen en andere organisaties, op nationaal en internationaal vlak, die actief zijn op het
gebied van de bevordering van het begrip van het vluchtelingenrecht.
3. Begripsbepaling
In deze akte wordt verstaan onder:
‘rechter en semi-rechterlijke beslisser’, iedere persoon die:
1. als rechter rechtspreekt met betrekking tot de juridische vragen of de feitelijke en juridische vragen
inzake de status van vluchteling zowel in eerste aanleg, beroep of cassatie; of
2. niet als rechter rechtspreekt, maar juridische beginselen toepast bij het nemen van beslissingen met
betrekking tot de feitelijke en juridische vragen inzake de status van vluchteling;
en onafhankelijk is of zou moeten zijn van de uitvoerende macht in de uitoefening van zijn
bevoegdheid om dergelijke beslissingen te nemen;
‘Raad’, de Raad vermeld onder artikel 5.1;
‘Bestuurslid’, de persoon die een van de functies uitoefent vermeld in artikel 9.1.1;
‘Deelnemer’, de persoon die op grond van artikel 4.3 mag deelnemen aan de activiteiten van de
vereniging.
Woorden die betrekking hebben op het ene geslacht zullen eveneens betrekking heb ben op het
andere geslacht, en bij gebruik van het enkelvoud zal dit eveneens betrekking hebben op het
meervoud en omgekeerd.
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Deel 2: Lidmaatschap
4. Lidmaatschap
4.1 Toetredingsvoorwaarden
4.1.1 Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor elke rechter of semi-rechterlijke beslisser
die:
i. de doelstellingen van de vereniging onderschrijft;
ii. de lidmaatschapsbijdrage betaalt voor het lopende jaar zoals bepaald door een besluit van
de Raad; en,
iii.

wiens kandidatuur voor het lidmaatschap is goedgekeurd door de secretaris.

4.1.2 De secretaris mag de inlichtingen inwinnen die nodig zijn om te bevestigen dat
een kandidaat voor het lidmaatschap geschikt is om lid te worden.
4.1.3 Een persoon die door de secretaris niet geschikt werd bevonden om lid te worden, kan tegen
deze beslissing schriftelijk in beroep komen bij de Raad met ver melding van de redenen
waarom hij wel geschikt is voor het lidmaatschap. De zaak zal op de volgende vergadering van
de Raad worden behandeld.
4.2

Beëindiging van het lidmaatschap

4.2.1 Een lid kan op elk moment zijn lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke mededeling aan
de secretaris.
4.2.2 Een lid kan geschorst of ontzet worden door een besluit van de Raad indien hij gedurende twee
jaren zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaald heeft.
4.2.3 Een wegens niet betaling van de lidmaatschapsbijdrage geschorst of ontzet lid kan hersteld
worden in zijn lidmaatschap door de secretaris op voorwaarde dat hij de achterstallige
bijdragen en de bijdrage voor het lopende jaar betaalt.
4.3

Deelnemers
Personen die niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de vereniging maar haar
doelstellingen onderschrijven kunnen met

toestemming of op uitnodiging van de Raad

deelnemen aan de werkzaamheden van de vereniging met in begrip van bijeenkomsten van
commissies en van de Raad, maar zonder daarin stemrecht te hebben.
4.4

Aansprakelijkheid
Een lid zal uit hoofde van zijn lidmaatschap van de vereniging, niet aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor enige verplichting van de vereniging. Hetzelfde geldt ten aanzien van een
deelnemer vanwege zijn deelname aan de activiteiten van de vereniging. Een en ander geldt
behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van een dergelijke verplichting, blijkende uit een door de
betrokkene ondertekend ge schrift.

4.5

Optreden namens de vereniging
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Een lid, groep van leden, deelnemer, commissie of forum is niet bevoegd om zonder
voorafgaande toestemming van de voorzitter in naam van de vereniging een conferentie,
seminar of andere bijeenkomst te organiseren.

Deel 3: Bestuur
5

Raad

5.1

Samenstelling
De Raad bestaat uit:
i. de bestuursleden;
ii. ten hoogste twaalf leden die de leden vertegenwoordigen, gekozen door de Algemene
Vergadering;
iii. de leden benoemd door de Raad overeenkomstig artikel 5.5 i en ii.

5.2

Beperking
Afgezien van de bestuursleden mogen er niet meer dan twee leden van de Raad afkomstig zijn
uit hetzelfde land.

5.3

Mandaat
Gekozen leden van de Raad, met uitsluiting van de bestuursleden, zullen deze functie
uitoefenen voor een termijn die eindigt op de derde Algemene Vergadering na hun verkiezing.
Bij de eerste Algemene Vergadering zal echter een derde van de leden van de Raad gekozen
worden voor een termijn lopende tot de volgende Algemene Vergadering en een derde zal
gekozen worden voor een ter mijn lopende tot aan de daaropvolgende Algemene Vergadering.

5.4

Algemene bevoegdheid van de Raad
Met inachtneming van de besluiten van de Algemene Vergadering en eventuele aan een
commissie van de vereniging verleende bevoegdheden is de Raad het besluitvormende orgaan
van de vereniging en kan hij tussen de algemene vergaderingen in de vereniging
vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene
Vergadering overeenkomstig artikel 8 lid 3 van de ze statuten zijn voorbehouden.

5.5

Bijzondere bevoegdheden
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 5 lid 4 en met inachtneming van de
bepalingen van deze statuten en van de besluiten van de Algemene Vergadering, oefent de
Raad het algemeen toezicht op de vereniging uit en is in het bijzonder bevoegd tot:
i. het aanstellen van een lid van de Raad als Conferentievoorzitter die de hem toevertrouwde
taken zal vervullen

tot aan de afsluiting van de Conferentie, waarvoor hij

verantwoordelijk

is;
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ii. de coöptatie van ten hoogste drie leden van de vereniging als leden van de Raad;
iii. elke persoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft uit te nodigen of toe te
laten tot deelname aan de werkzaamheden van commissies en/of de bijeenkomsten van de
Raad, zonder daarin evenwel stemrecht te kunnen uitoefenen;
iv. het bepalen van de nodige middelen voor de verwezenlijking van activiteiten van de
vereniging, het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheid stelling van een schuld van een ander verbindt, en tot het
verhuren van goederen en diensten, een en ander voorzover vereist voor de verwezenlijking
van de doelstellingen van de vereniging;
v. het aanstellen of ontslaan van een directeur en het bepalen van diens taken, met dien
verstande dat de voorzitter, tussen twee bijeenkomsten van de Raad, en na raadpleging van
de bestuursleden, de directeur kan aanstellen of ontslaan;
vi. het bepalen van het programma van elke conferentie en het voorbereiden van de regels met
betrekking tot de procedures voor het verloop van conferenties, Algemene Vergaderingen
en bijeenkomsten van de Raad;
vii. het bepalen waar het hoofdkantoor en eventuele bijkantoren van de vereniging zullen
worden gevestigd;
viii.de vestiging, onder voorbehoud van de bepalingen van de statuten, van de vereniging of
van een van haar nationale afdelingen als rechtspersoon; de goedkeuring van de oprichting
van regionale of nationale afdelingen van de vereniging en hun registratie in rechte; dit alles
op voorwaarde dat de vereniging of haar afdeling opgericht of geregistreerd wordt als
vereniging zonder winstoogmerk en van niet politieke aard;
ix. de instelling, na goedkeuring door de algemene Vergadering, van categorieën van
buitengewone leden evenals de bepaling van de voorwaarden voor een dergelijk
lidmaatschap en de rechten die er uit voortvloeien met uitsluiting van het stemrecht en het
recht de functie van bestuurslid uit te oefenen;
x. het verlenen van niet stemgerechtigd erelidmaatschap;
xi. het verlenen van toestemming tot het openen van een bankrekening en het aangaan van
een lening door de vereniging;
xii. de vaststelling van het financiële jaar van de vereniging; en
xiii. de eerste jaarlijkse bijeenkomst van de Raad zal:
a. de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar bepalen;
b. het budget van het lopende jaar vaststellen;
c. een voorlopige goedkeuring verlenen aan het budget van het volgende jaar;
d. de rekeningen van de vereniging van het vorige jaar goedkeuren; en
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e. de accountant aanstellen voor het lopende jaar.
5.6

Bijeenkomsten van de Raad

5.6.1 De Raad vergadert minstens eenmaal per jaar of zoveel vaker als zij dit nodig acht.
5.6.2 De secretaris zal de Raad bijeenroepen op een door de voorzitter te bepalen tijd en plaats dan
wel op schriftelijk verzoek van de meerderheid van haar leden.
5.6.3 De voorzitter kan personen die geen lid van de Raad zijn uitnodigen om aan de vergaderingen
deel te nemen.
5.6.4 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad; in zijn afwezigheid wordt de vergadering
geleid door de vice-voorzitter; in geval van hun beider afwezigheid zal een bestuurslid
aangewezen door de Raad de vergadering leiden.
5.6.5 De Raad kan vergaderen door middel van een teleconferentie of door middel van elk ander
telecommunicatiemiddel waarbij alle deelnemers elkaar kunnen ver staan.
5.6.6 Indien omstandigheden verhinderen dat een vergadering wordt gehouden waarbij de leden
persoonlijk aanwezig zijn en een vergadering via telecommunicatie niet mogelijk is, kan de
Raad vergaderen door aan ieder van haar leden voorstellen toe te zenden of op andere wijze
ter kennis te brengen. Ieder lid dat te kennen geeft zo’n voorstel te aanvaarden of te verwerpen
zal geacht worden aan de vergadering te hebben deelgenomen als of hij in persoon aanwezig
was.
5.6.7 De meerderheid van de leden van de Raad wordt als quorum beschouwd.
5.7

Stemming

5.7.1 Besluiten van de Raad worden genomen met

gewone meerderheid van stem men van de

aanwezige of deelnemende leden;
5.7.2 Bij staking der stemmen kan de voorzitter een beslissende stem uitbrengen, zo niet dan is het
voorstel verworpen.
6
6.1

Directeur en personeel
De directeur, benoemd in overeenstemming met artikel 5.5 v. brengt verslag uit aan de
voorzitter.

6.2

Met inachtneming van de besluiten van de Raad of van de Algemene Vergadering heeft de
directeur de leiding over het personeel van de vereniging en zorgt hij voor het goede verloop
van de activiteiten van de vereniging en van de Raad.

6.3

De functies van de directeur kunnen uitgeoefend worden door een werknemer van de
vereniging of door elke persoon of organisatie aangesteld om toe te zien op het goede verloop
van de activiteiten van de vereniging en van de Raad.

6.4

De bestuursleden kunnen hun administratieve taken delegeren aan de directeur of aan andere
personeelsleden van de vereniging.

6.5

De directeur kan, behalve als het onderwerp van discussie betrekking heeft op een
aangelegenheid waarbij hij een persoonlijk materieel belang heeft, deelnemen aan en gehoord
worden tijdens alle vergaderingen van het Bestuur.
6

7

Commissies

7.1

De instelling van Commissies
De Raad kan Commissies van de vereniging instellen, met inbegrip van een Dagelijks Bestuur,
en daarvan de taken, bevoegdheden en werkwijzen vaststellen op grondslag van de bepalingen
van deze statuten en de instructies van de Al gemene Vergadering.

7.2

Lidmaatschap en werkwijze van de Commissies

7.2.1 De voorzitter van de Raad benoemt de leden en de voorzitter van een Commissie, doch niet
van het Dagelijks Bestuur.
7.2.2 Alle benoemingen in Commissies zijn voorwaardelijk tot aan de bekrachtiging ervan door de
eerstvolgende vergadering van de Raad; in afwachting van de bekrachtiging is de Commissie
vanaf haar aanstelling bevoegd tot de vervulling van de haar toevertrouwde taken, tenzij door
de Raad bij de oprichting van de Commissie anders werd bepaald.
7.2.3 Elke benoeming in een Commissie eindigt op het einde van de tweede Algemene Vergadering
volgend op die benoeming.
7.2.4 Leden van een Commissie kunnen na het verstrijken van hun mandaat opnieuw

worden

benoemd.
7.3

Optreden namens de vereniging
Een Commissie, haar voorzitter of een andere vertegenwoordiger is niet bevoegd om de
vereniging op enigerlei wijze te vertegenwoordigen of enige handeling in haar naam te
verrichten tenzij met machtiging verleend door de Algemene Vergadering, de Raad of de
voorzitter.

8
8.1

Algemene Vergadering
Toezicht
Het toezicht op de vereniging berust bij de Algemene Vergadering.

8.2

Stemming bij de Algemene Vergadering
Ieder lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en
stem uit te brengen.

8.3

Agenda van de Algemene Vergadering
De agenda van de Algemene Vergadering bevat de volgende onderwerpen:
i. de verkiezing van de bestuursleden en leden van de Raad van de vereniging;
ii. goedkeuring van de jaarrekeningen;
iii. de goedkeuring, onder voorbehoud van de bepalingen van deze statuten, van die regels die
voor haar werkwijze nuttig en wenselijk lijken;
iv. de amendering van de statuten volgens artikel 12;;
v. elk ander agendapunt

8.4

Oproeping tot en leiding van de Algemene Vergadering
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8.4.1 Algemene Vergaderingen zullen worden gehouden in samenhang met de conferenties van de
vereniging en overigens ten tijde en ter plaatse als door de Algemene Vergadering of de Raad
zal worden bepaald.
8.4.2 De schriftelijke uitnodiging voor de ledenvergadering zal, onder vermelding van de te
behandelen agendapunten, niet later dan vijfenveertig dagen voorafgaan de aan de Algemene
Vergadering, aan alle leden verzonden of overgebracht worden. In opdracht van de Raad of
met goedkeuring van de vergadering kunnen andere onderwerpen aan de agenda worden
toegevoegd.
8.4.3 De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de
vice-voorzitter.
8.5

Besluitvorming buiten vergadering
Indien omstandigheden verhinderen dat een Algemene Vergadering wordt ge houden waarbij
de leden persoonlijke aanwezig zijn, kan de Raad toestemming verlenen een algemene
vergadering te houden door aan ieder van de leden voorstellen toe te zenden of op andere
wijze ter kennis te brengen. Ieder lid dat te kennen geeft zo’n voorstel te aanvaarden of te
verwerpen zal aan de vergadering hebben deelgenomen als of hij in persoon aanwezig was.

8.6

Stemming

8.6.1 Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van een stem in de Algemene Vergadering.
8.6.2 Voor zover deze statuten niet anders bepalen worden besluiten van de Algemene Vergadering
genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige personen.
8.6.3 In geval de stemmen staken over een voorstel dat met gewone meerderheid kan worden
aangenomen, kan de voorzitter een beslissende stem uitbrengen, zoniet dan is het voorstel
verworpen.
9

Bestuursleden

9.1

Bestuursleden

9.1.1 De bestuursleden van de vereniging zijn de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de
vice-voorzitter, te verkiezen door de Algemene Vergadering;
evenals de uittredende voorzitter en de voorzitter van de volgende conferentie en andere
bestuursleden te bepalen door de Raad.
9.1.2 Elk bestuurslid oefent zijn functie uit vanaf de sluiting van de Algemene Vergadering waarop hij
gekozen werd tot de sluiting van de volgende Algemene Vergadering.
9.1.3 Een bestuurslid kan herkozen worden.
9.2

Verkiezing

9.2.1 Bestuursleden worden bij elke Algemene Vergadering opnieuw gekozen.
9.2.2 Indien een bestuursvacature na de Algemene Vergadering niet is vervuld zal de persoon die
deze functie uitoefende daarmee belast blijven totdat de Algemene Vergadering een opvolger
heeft benoemd of, bij een tussentijdse vacature, de Raad een opvolger heeft aangesteld
overeenkomstig het bepaalde in het volgen de lid van dit artikel.
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9.3

Tussentijdse bestuursvacatures
De Raad kan bij een tussentijdse vacature in het bestuur een bestuurder aan stellen voor de
resterende termijn.

9.4

Voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur van de vereniging en houdt toezicht op
en de leiding van de werkzaamheden en het personeel van de vereniging, en in die kwaliteit:
i. leidt hij de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad;
ii. houdt hij toezicht op alle activiteiten van de vereniging en haar kantoor;
iii. geeft hij leiding aan en houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur; en
iv. benoemt hij de leden en voorzitters van commissies van de vereniging.

9.5

Vice-voorzitter
De vice-voorzitter:
i. oefent de taken en functie van de voorzitter uit wanneer deze verhinderd of afwezig is of
wanneer de functie van voorzitter vacant is;
ii. oefent de taken uit die hem door de voorzitter of de Raad worden toevertrouwd.

9.6

Secretaris
De secretaris:
i. houdt toezicht op de aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging en is
verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst; en,
ii. oefent de taken uit die hem door de voorzitter of de Raad toevertrouwd worden.

9.7

Penningmeester
De penningmeester:
i. is verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op de gelden van de vereniging;
ii.houdt toezicht over de boekhouding van de vereniging; en,
iii. houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven in overeenstemming met het door de Raad
goedgekeurde budget.

Deel 4: Algemene Bepalingen
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Algemene Bepalingen

10.1

De vereniging zal onderworpen zijn aan de wetgeving van het land waar de Raad,
overeenkomstig artikel 5.5 viii, een rechtspersoon opricht of laat registreren Elk geschil over de
uitleg van deze statuten zal door de gerechtelijke instanties van dat land worden beslist.

10.2

Vertegenwoordiging
De vereniging wordt vertegenwoordigd, hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter of
door de vice-voorzitter, elk hunner handelend tezamen met een ander lid van het bestuur.
Het bestuur kan met voorafgaande toestemming van de Raad volmacht verlenen aan een of
meer bestuursleden, aan de directeur alsook aan derden om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
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10.3 Intern heeft het bestuur de voorafgaande toestemming nodig van de Raad voor:
i. het sluiten van overeenkomsten aangaande de gewone werkzaamheden van de vereniging.
ii. het uitoefenen van stemrecht op aandelen en het verrichten van alle overige handelingen
met betrekking tot effecten ten name van of ter verkrijging door de vereniging.
iii. het huren en verhuren van goederen en diensten voorzover vereist voor de verwezenlijking
van de doelstellingen van de vereniging;
Het ontbreken van deze toestemming kan aan derden niet worden tegengeworpen in het geval
de vereniging overeenkomstig lid 2, eerste zin van dit artikel wordt vertegenwoordigd.
10.4

De Raad kan besluiten hoe en door wie een bepaalde akte, contract of verplichting van de
vereniging zal worden nagekomen.

10.5

D e Raad kan bij besluit een persoon aanstellen om goederen van de vereniging in beheer te
nemen en voor dat beheer de voorwaarden vast stellen.
Zij kan de beheerder machtigen tot alle handelingen die het beheer meebrengt. .

10.6

Elke convocatie door de vereniging is geldig gedaan als deze aangetekend wordt verzonden
met bericht van ontvangst, dan wel per fax of elektronisch wordt verzonden met
ontvangstbevestiging. Indien de verzending per luchtpost geschiedt zal de convocatie geacht
worden te zijn ontvangen veertien dagen na de ter post bezorging.

10.7

Een ieder die gerechtigd is te worden uitgenodigd voor een vergadering kan voor of na de
betrokken bijeenkomst afstand doen van de oproepingsvereisten bedoeld in het vorige lid .

10.8

Vrijwaring en schadeloosstelling van bestuursleden

10.8.1 De vereniging zal ieder bestuurslid of lid van de Raad vrijwaren en schadeloos stellen tegen wie
enige procedure, van administratieve of wettelijke aard, ingesteld wordt of dreigt te worden
ingesteld, voortvloeiende uit enig handelen of na laten bij het behartigen van de
verenigingszaken, voor zover dit handelen of na laten te goeder trouw en in de redelijke
veronderstelling dat dit in het belang was van de vereniging is geschied.
10.8.2 De schadeloosstelling bepaald in artikel 10.8.1 zal de betaling van iedere ge rechtelijke
veroordeling en boete inhouden evenals de rente daarover of ieder redelijk bedrag bepaald in
een minnelijke schikking in het kader van een procedure, met inbegrip van in redelijkheid
gemaakte kosten van rechtsbijstand in ver band met het voeren van de verdediging.
10.8.3 Een schadeloosstelling in een bepaalde zaak, zoals bedoeld in dit artikel, zal worden toegekend:
i. ofwel door een meerderheid van de leden van de Raad die geen partij waren of betrokken
waren bij de procedure;
ii. ofwel door de leden tijdens een Algemene Vergadering.
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Conferenties
De Raad is belast met het organiseren van conferenties zo dikwijls als dit moge lijk en praktisch
is teneinde de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken.
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Deel 5: Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging
12

Wijziging van de statuten

12.1

De algemene vergadering is bevoegd om deze statuten te wijzigen bij een besluit genomen
met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stem men.

12.2

Wijziging van de statuten kan worden voorgesteld door ten minste tien leden van de
vereniging, of door de Raad.
Het voorstel tot wijziging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de secretaris uiterlijk
negentig dagen voor de vergadering van de Algemene Vergadering waarop het voorstel
behandeld zal worden.

12.3

Een voorstel tot wijziging van de statuten zal gevoegd worden bij de uitnodiging voor de
Algemene Vergadering waarop dit voorstel behandeld zal worden.

12.4

Een wijziging van de statuten van de vereniging zal in werking treden op de datum bepaald
door de Algemene Vergadering of na vervulling van de voorwaar de(n) bepaald door de
Algemene Vergadering en overigens nadat die wijzigingen zijn opgenomen in een notariële
akte voor een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is bevoegde notaris.

13

Ontbinding

13.1

Procedure
Op het voorstel tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 12 van voorzoveel
mogelijk van overeenkomstige toepassing.

13.2

Bestemming van het vermogen
In geval van ontbinding van de vereniging zal haar batig saldo toekomen aan een of meer door
de Algemene Vergadering te bepalen niet-politieke internationale gerechtelijke of wettelijke
verenigingen die, zonder winstoogmerk, internationale juridische samenwerking nastreven en
de bevordering van de wettelijke regelingen voor het aanvragen van de vluchtelingenstatus.
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