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STATUTEN  

  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 1   

De Vereniging draagt de naam: ICC Nederland, onderdeel van ICC, The World Business Organization.  

Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.  

  

Artikel 2   

De Vereniging stelt zich ten doel:   

De internationale belangen van het bedrijfsleven in Nederland te behartigen door gezamenlijke 

deelname van de verschillende verenigingen en organisaties op het terrein van het bedrijfsleven 

alsmede van individuele ondernemingen aan de werkzaamheden van International Chamber of 

Commerce, ook bekend als World Business Organization te Parijs, hierna te noemen ‘ICC 

Hoofdkwartier’, te bevorderen en te regelen.   

  

Artikel 3  

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:  

1. De daartoe in aanmerking komende in Nederland gevestigde organisaties, ondernemingen en 

personen te interesseren voor en door middel van het lidmaatschap te bewegen tot het 

deelnemen aan het werk van ICC Hoofdkwartier.  

2. Het in standhouden van een Secretariaat dat tot taak heeft:   

- het contact te onderhouden met het Secretariaat-Generaal van ICC Hoofdkwartier,  

- de coördinatie te verzekeren tussen de leden met name ten aanzien van het deelnemen in 

het werk in diverse technische commissies van ICC Hoofdkwartier.  

3. Het bestuderen van en het houden van besprekingen over onderwerpen welke voor het in 

Nederland internationaal georiënteerde bedrijfsleven van belang wordt geacht.   

4. Het ter kennis brengen aan de bevoegde overheids- en andere instellingen van de door deze 

van belang zijnde resultaten van haar werkzaamheden.  

5. Het publiceren van de resultaten van haar werkzaamheden.   

  

LIDMAATSCHAP  

Artikel 4  

1. De Vereniging kent gewone en bijzondere leden.  

2. De gewone leden worden onderscheiden in:   

- collectieve leden: verenigingen, stichtingen en andere organisaties op het gebied van het 

bedrijfsleven met uitzondering van Kamer van Koophandel Nederland; - individuele leden: 

natuurlijke of rechtspersonen uit het bedrijfsleven.   

3. Bijzondere leden kunnen zijn de Kamer van Koophandel Nederland.   

4. Op een aanvraag voor het lidmaatschap wordt door het Dagelijks Bestuur binnen drie 

maanden beslist.  

5. Door de Vereniging wordt van het lidmaatschap mededeling gedaan aan ICC Hoofdkwartier, 

welke mededeling ingevolge de Statuten van ICC Hoofdkwartier het lidmaatschap daarvan 

voor het betrokken lid met zich meebrengt.   



3  
  

6. In bijzondere gevallen kan door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van 

Bestuur aan Oud-bestuursleden en –functionarissen de persoonlijke titel: erelid worden 

verleend.  

  

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

Artikel 5  

1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:  

a. Door het overlijden van het lid respectievelijk doordat het lid ophoudt te bestaan;  

b. Door opzegging door het lid;  

c. Door opzegging door de Vereniging;  

d. Door ontzetting uit het lidmaatschap;   

2. Opzegging door het lid aan de vereniging geschiedt bij aangetekende brief, gericht aan de 

Secretaris, uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het nieuwe boekjaar; opzegging kan 

met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van 

het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een 

maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere 

rechtsvorm of tot fusie; een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op 

te zeggen in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.   

3. Opzegging door de Vereniging kan plaatsvinden indien een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten door de staturen van het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer 

redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. De opzegging geschiedt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad 

van Bestuur; het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief van de Raad van 

Bestuur van het opzeggingsbesluit, onder opgave van redenen, op de hoogte gebracht.   

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden indien een lid handelt in strijd met de 

statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de Vereniging. De ontzetting geschiedt 

door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur; het betrokken lid wordt 

ten spoedigste bij aangetekende brief van de Raad van Bestuur van het ontzettingsbesluit, 

onder opgave van redenen, op de hoogte gebracht.   

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een boekjaar blijft de verplichting tot 

betaling van de vastgestelde contributie over het betreffende boekjaar bestaan voor zover niet 

anders bij huishoudelijk reglement is bepaald.   

  

BESTUUR  

Artikel 6  

1. De Vereniging wordt bestuurd dor een Raad van Bestuur, bestaande uit tenminste zeven 

leden. Zij worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Ook niet-leden 

kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.   

2. De Raad van Bestuur is bevoegd aan de Algemene Vergadering een niet bindende voordracht 

te doen voor de benoeming van leden van de Raad. Ook kunnen tenminste vijf lede een 

aanbeveling doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.   

3. De Raad van Bestuur wijst uit zijn midden de Voorzitter der Vereniging aan alsmede ten minste 

een Onder-Voorzitter. De Voorzitter van de Vereniging is tevens Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Algemene Vergadering.    
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DAGELIJKS BESTUUR  

Artikel 7  

De uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding van de Vereniging 

berusten bij het Dagelijks Bestuur, dat naast de Voorzitter van de Vereniging, de Onder-Voorzitter(s) 

kan bestaan uit drie leden, welke de Raad van Bestuur uit zijn midden aanwijst.   

  

SECRETARIAAT  

Artikel 8  

Het secretariaat van de Vereniging wordt geleid door een bezoldigd Secretaris, bijgestaan door het 

benodigde personeel. De Secretaris treedt op als Secretaris van de Algemene Vergadering, van de Raad 

van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hij is, onverminderd de verantwoordelijkheid van het Dagelijks 

Bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging, voorzover hem door het Dagelijks Bestuur 

opgedragen of overgelaten. De Secretaris wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.   

  

ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 9  

De Raad van Bestuur belegt, onverminderd het bepaalde in artikel 10, zo dikwijls het zulks nodig acht 

doch ten minste één maal per jaar een Algemene Vergadering.   

  

Artikel 10  

De Raad van Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering te houden binnen vier weken na ontvangst 

van een desbetreffend met redenen omkleed schriftelijk verzoek, ondertekend door ten minste tien 

leden.  

  

Artikel 11  

1. Elk gewoon lid kan ter Algemene Vergadering één stem uitbrengen. Bijzondere leden hebben 

een adviserende stem.  

2. Niet-leden kunnen door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd de Algemene Vergadering 

bij te wonen en op verzoek van de Voorzitter ter vergadering het woord te voeren. Zij hebben 

echt geen stemrecht.   

  

Artikel 12  

1. De Raad van Bestuur geeft ten minste drie weken tevoren schriftelijk aan de leden kennis van 

de plaats en het tijdstip, waarop een Algemene Vergadering zal worden gehouden, evenals 

van de onderwerpen die zullen worden behandeld.   

2. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.  

3. De Secretaris is gerechtigd namens de Raad van Bestuur een Algemene vergadering bijeen te 

roepen.  

4. Onderwerpen, welke een lid in een Algemene Vergadering wenst te zien behandeld, moeten 

ten minste twee weken tevoren bij het Dagelijks Bestuur zijn aangemeld, dat daarvan 

onverwijld mededeling doet aan de leden.   

5. De Algemene Vergadering besluit, voorzover niet anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid 

van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Over 

personen kan ook mondeling worden gestemd, indien hiertegen in de vergadering geen  
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bezwaar wordt gemaakt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet 

te zijn aangenomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.   

  

VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 13  

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging  

2. De Vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door de Voorzitter of de Secretaris. Bij 

ontstentenis of verhindering worden zij vervangen door een Onder-Voorzitter of een ander lid 

van het Dagelijks Bestuur.   

  

Artikel 14  

De Vereniging kan zich bij ICC Hoofdkwartier doen vertegenwoordigen door een Administratieve 

Commissaris, door de Raad van Bestuur te benoemen. Deze moet zijn een exponent van het 

Nederlandse bedrijfsleven en woonachtig in of nabij de plaats, waar de zetel van ICC Hoofdkwartier is 

gevestigd.   

  

Artikel 15  

De Raad van Bestuur wijst jaarlijks gedelegeerden aan en hun vervangers die de Vereniging in de 

Council van ICC Hoofdkwartier zullen vertegenwoordigen. Het aantal gedelegeerden wordt bepaald 

door de Statuten van ICC Hoofdkwartier.   

  

Artikel 16  

De Raad van Bestuur wijst de personen aan, die de Vereniging zullen vertegenwoordigen in 

commissies, ingesteld door ICC Hoofdkwartier.   

  

COMMISSIES  

Artikel 17  

De Raad van Bestuur of, in spoedeisende gevallen, het Dagelijks Bestuur kan het bestuderen van en 

het rapporteren over bepaalde aangelegenheden opdragen aan bijzondere commissies. Deze 

commissies bestaan uit personen, benoemd uit of buiten de leden, met dien verstande, dat zo mogelijk 

ten minste één lid van de Raad van Bestuur in elke commissie wordt opgenomen.   

  

BOEKJAAR  

Artikel 18  

Het boekjaar van de Vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.   

  

INKOMSTEN  

Artikel 19  

1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit contributies, subsidies en bijdragen, schenkingen, 

erfstellingen, legaten en andere baten.  

2. De gewone leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd, die door de Raad van Bestuur 

wordt vastgesteld op basis van de plaats van het lid in het bedrijfsleven en zijn belang bij het 

werk van de Vereniging.   
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3. De bijzondere leden zijn gehouden jaarlijks aan de Vereniging een bijdrage te verlenen. Indien 

de bijdrage voor enig verenigingsjaar lager is dan een door de Raad van Bestuur redelijk geacht 

minimum, kan deze het bijzondere lidmaatschap van de betrokkene door opzegging 

beëindigen met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar.   

  

BEGROTING   

Artikel 20  

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het boekjaar de door het Dagelijks Bestuur 

opgemaakte begroting voor het volgende boekjaar vast.   

  

Artikel 21  

Het Dagelijks Bestuur, alsmede de Secretaris onder toezicht van het Dagelijks Bestuur, is gerechtigd 

binnen de grenzen van de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting, alle uitgaven te doen, die 

in het belang van de Vereniging noodzakelijk acht.   

De Raad van Bestuur beslist op welke wijze de gelden van de Vereniging zullen worden belegd.   

  

CONTROLECOMMISSIE  

Artikel 22  

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een controlecommissie bestaande uit drie gewone leden 

die geen lid van de Raad van Bestuur mogen zijn.   

De controlecommissie heeft tot taak:  

a. een onderzoek in te stellen naar de gevoerde administratie;  

b. het beheer van de financiële middelen van de Vereniging te controleren;  

c. een onderzoek in te stellen naar de stukken bedoeld in de tweede zin van Artikel 23, lid 1;   

d. verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering van haar bevindingen.   

  

JAARREKENING  

Artikel 23  

1. Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar moet een Algemene Vergadering worden 

gehouden, in welke vergadering de Raad van Bestuur zijn jaarverslag uitbrengt over de gang 

van zaken en het gevoerde beleid.   

De Raad van Bestuur legt in deze vergadering de balans en de staat van baten en lasten met 

een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden 

ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening van een of 

meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.  

2. Tevens rapporteert in de in lid 1 bedoelde vergadering de controlecommissie over de in artikel 

22 sub a, b en c genoemde punten.  

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 24  

De Algemene Vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, welk reglement geen bepalingen 

mag bevatten die strijdig zijn met de statuten.   
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  

Artikel 25  

Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden besloten in een 

daartoe gehouden Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de 

Vereniging kan slecht genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen.   

Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten ten minste twee weken voor de Algemene 

Vergadering waarin zij zullen worden behandeld, schriftelijk ter kennis van de leden worden 

gebracht.   

Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat van deze wijzigingen een notariële acte is 

verleden. Bij ontbinding van de Vereniging treedt het Dagelijks Bestuur als vereffenaar op, tenzij de 

Algemene Vergadering anders bepaalt.   

De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig saldo van de Vereniging.   

  

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

  

Zittingsperiode Bestuur  

1. De leden van de Raad van Bestuur hebben zitting voor de tijd van vier jaren, met dien 

verstande dat in beginstel om de twee jaren de helft van de leden volgens rooster aftreedt. Zij 

zijn terstond herkiesbaar.   

2. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting voor de tijd van twee jaren en zijn terstond 

herkiesbaar.  

  

Contributie   

3. De contributie dient te worden voldaan binnen een maand na ontvangst van de 

contributienota en uiterlijk voor het verstrijken van de eerste zes maanden van het jaar waarop 

de contributie van toepassing is.   

4. Indien een gewoon lid naar aanleiding van een verhoging van zijn contributie zijn lidmaatschap 

wenst te beëindigen is die verhoging niet op hem van toepassing indien hij zijn lidmaatschap 

opzegt binnen een maand nadat hem die verhoging is bekend geworden of medegedeeld.   

  

Aldus vastgesteld krachtens art. 24 van de Statuten in de Algemene Vergadering d.d. 21 november 

2014.   

  


