Ondergetekende:

mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verklaart over de statuten van de
stichting: Stichting

Haagse Academie voor Internationaal

's-Gravenhage (de 'Statuten'),

Recht, met zetel in de gemeente

naar zijn beste weten het volgende:

(i)

de Statuten luiden

overeenkomstig

de aan deze verklaring gehechte tekst;

(ii)

de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging,
Cornelis Adrianus de Zeeuw, voornoemd, op 12 oktober 2018.

Getekend te 's-Gravenhage op 12 oktober 2018.

verleden voor mr.

F364/F555/31004632
Versie 12 oktober 2018
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STATUTEN
per 12 oktober 2018
van de stichting:
Stichting

Haagse Academie voor Internationaal

Recht,

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

STATUTEN.
Naam en zetel.
Artikel!.
Met medewerking van de Carnegie Endowment for International Peace is

1.

opgericht een Academie voor Internationaal Recht met de naam: Stichting
Haagse Academie voor Internationaal

Recht (hierna te noemen: "de

Stichting" of "de Academie").
2.

De Stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

3.

In het maatschappelijk verkeer wordt de Stichting tevens aangeduid als:
"Académie de droit international de la Haye" of "The Hague Academy of
International Law".

4.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

5.

De Stichting is opgericht bij notariële akte de dato zevenentwintig januari
negentienhonderdveertien.

Doel.
Artikel2.
De Stichting vormt een centrum voor de voortgezette studie van en onderzoek naar
het internationaal

publiek- en privaatrecht en aanverwante wetenschappen,

teneinde

diepgaand wetenschappelijk onderzoek te bevorderen naar vraagstukken verband
houdende met internationaal juridische rechtsverhoudingen via het verrichten van
onderwijs-en onderzoeksactiviteiten en iedere andere activiteit die kan bijdragen aan
het bereiken van de doelstelling.
Organen.
Artikel3.
De Stichting kent de volgende organen:
a.

het Bestuur;

b.

het Curatorium;

c.

de Secretaris-Generaal van de Academie (hierna te noemen: "de SecretarisGeneraal"), en

d.
Bestuur.

de Thesaurier.
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Artikel4.
1.

De Stichting heeft een Bestuur, dat is belast met het besturen van de
Stichting.

2.

De bestuurders van de Academie worden door middel van coöptatie benoemd
door het Bestuur, met dien verstande dat slechts personen die deel uitmaken
van het bestuur van de stichting: Carnegie-Stichting, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer 41149745, tot
bestuurder van de Academie kunnen worden benoemd.

3.

Een bestuurder defungeert indien hij niet meer voldoet aan het vereiste als
bedoeld in lid 2 van dit artikel.

4.

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of
belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij
een of meer - jaarlijks - door het Bestuur voor deze situatie aangewezen
personen.

5.

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

6.

Aan de bestuurders wordt in hun hoedanigheid van bestuurder geen beloning
toegekend, behoudens een niet-bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding van
de in de uitoefening van hun functie in redelijkheid te maken kosten.

Bestuur: vertegenwoordiging.
ArtikelS.
1.

Het Bestuur vertegenwoordigt

de Stichting.

2.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders
gezamenlijk handelend.

3.

Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuurders, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.

4.

Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de Stichting beschikken als
ware het hun eigen vermogen.

Curatorium.
Artikel6.
1.

De Stichting kent een Curatorium dat is belast met de wetenschappelijke
leiding van de Stichting. Het Curatorium bestaat uit ten minste zeven (7) en
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ten hoogste negentien (19) leden, met dien verstande dat twee onderdanen
van eenzelfde Staat nooit tegelijkertijd

zitting kunnen hebben in het

Curatorium.
2.

Een van deze leden moet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Hij wordt
benoemd door het Bestuur en vertegenwoordigt daar het Curatorium in de
hoedanigheid van waarnemer.

3.

Het Curatorium benoemt de overige leden door middel van coöptatie.

4.

Leden van het Curatorium worden benoemd voor een periode van zes (6) jaren
en kunnen ten hoogste éénmaal worden herbenoemd.

5.

Het Curatorium kiest uit zijn midden zijn voorzitter en zijn vice-voorzitter voor
een periode van zes (6) jaren, met de eenmalige mogelijkheid

tot

herbenoeming met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
6.

De verkiezingen als bedoeld in dit artikel geschieden bij geheime schriftelijke
stemming.

7.

Aan de leden van het Curatorium wordt in die hoedanigheid geen beloning
toegekend, behoudens een niet-bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding van
in de uitoefening van hun functie in redelijkheid te maken kosten.

Curatorium: werkwijze en besluitvorming.
Artikel 7.
l.

Het Curatorium vergadert tenminste eenmaal per jaar.

2.

Indien niet ten minste de helft van het aantal leden bij een vergadering van
het Curatorium aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten genomen worden.

3.

Ieder lid van het Curatorium dat zonder geldige reden op drie opeenvolgende
vergaderingen afwezig is, wordt geacht af te treden.

4.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2, stelt het Curatorium het jaarlijkse
wetenschappelijke programma vast. Tevens wijst het Curatorium de meest
gerenommeerde specialisten uit verschillende Staten aan die belast zullen
worden met het geven van cursussen, lezingen of seminars.

5.

Het Curatorium wijst één of meerdere van zijn leden aan om zich naar de
Academie te begeven tijdens de periode waarin cursussen plaatsvinden.

Secretaris-Generaal.
Artikel8.
l.

Het Curatorium benoemt de Secretaris-Generaal bij geheime schriftelijke
stemming.

2.

De Secretaris-Generaal wordt benoemd voor een periode van zes (6) jaren en
kan ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

3.

Zijn bezoldiging wordt geregeld door het Bestuur.
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4.

De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor wetenschappelijke en
educatieve

aangelegenheden

bijeenkomsten
5.

onder het gezag van het Curatorium,

wiens

en besluiten hij voorbereidt en uitvoert.

De Secretaris-Generaal is niet werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Thesaurier.
Artikel9.
l.

Het Bestuur benoemt de Thesaurier.

2.

De Thesaurier wordt benoemd voor een periode van vijf (5) jaren en kan
onbeperkt worden herbenoemd.

3.

Zijn bezoldiging wordt geregeld door het Bestuur.

4.

De Thesaurier is verantwoordelijk voor de financiële en personele kaders van
de Academie, onder het gezag van het Bestuur, wiens bijeenkomsten en
besluiten hij voorbereidt en uitvoert.

Medewerkers van de Academie.
Artikel LO.
1.

Het Bestuur voorziet de Secretaris-Generaal en de Thesaurier van toereikende
personele ondersteuning.

2.

De medewerkers van de Academie zijn werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Publicatie.
Artikel 11.
l.

Het Curatorium kan overgaan tot publicatie van de cursussen of de lezingen,
binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden, welke zijn vastgesteld
door het Bestuur.

2.

De Thesaurier is verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer
van de publicaties.

Verslagen.
Artikel 12.
De Secretaris-Generaal brengt voor de eenendertigste december van elk jaar een
verslag uit over de wetenschappelijke activiteiten van de Academie in het verstreken
kalenderjaar aan het Curatorium en het Bestuur.
Toelating tot de Academie.
Artikel 13.
Het Curatorium beslist over de toelating tot de verschillende programma's,

evenals

over intrekking van de eenmaal verleende toelating bij disciplinaire maatregel.
Inschrijfgeld. Studiebeurzen.
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Artikel 14.
1.

Het Bestuur stelt, na overleg met het Curatorium, de hoogte van het
inschrijfgeld vast.

2.

Het Bestuur kan, na overleg met het Curatorium, studiebeurzen instellen. De
Secretaris-Generaal beslist aan wie beurzen worden toegekend, met
inachtneming van de eventueel door beursgevers vastgestelde voorwaarden.

Inkomsten.
Artikel 15.
De inkomsten van de Stichting bestaan uit:
a.

inschrijfgelden als vermeid in artikel 14 lid 1;

b.

de opbrengst van de verkoop van publicaties van de Academie;

c.

subsidies en beurzen afkomstig van derden, schenkingen, legaten of andere
giften;

d.

opbrengsten van het kapitaal van de Academie.

Begroting.
Artikel 16.
Elk jaar stelt het Bestuur een begroting vast van de ontvangsten en uitgaven voor het
volgende kalenderjaar.

De vastgestelde begroting wordt ter informatie en discussie

aan het Curatorium toegestuurd.
Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 17.
l.

Het boekjaar van de Stichting vangt aan op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.

2.

Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand

van de Stichting en van

alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3.

Elk jaar vóór de eerste juni legt de Thesaurier aan het Bestuur de rekening en
verantwoording voor van de ontvangsten en uitgaven in het verstreken
kalenderjaar alsmede een balans van de baten en lasten van de Stichting,
opgemaakt aan het eind van het verstreken kalenderjaar. Hij voegt daarbij een
verificatierapport van deze stukken, opgemaakt door een accountantskantoor,
dat daartoe is aangewezen door het Bestuur.

4.

De rekening en verantwoording alsmede de balans worden, al of niet
gewijzigd, door het Bestuur vastgesteld in de maand juni.
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5.

Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers

gedurende zeven jaar te bewaren.

Overige noodzakelijke bevoegdheden Bestuur.
Artikel 18.
Afgezien van de bepalingen in de voorgaande artikelen, heeft het Bestuur alle
noodzakelijke bevoegdheden om een goede gang van zaken te verzekeren.
Statutenwijzig i ng.
Artikel 19.
1.

Wanneer het Curatorium of het Bestuur een wijziging van de statuten
noodzakelijk of wenselijk acht, dan zal het desbetreffende orgaan zijn voorstel
daartoe aan het andere orgaan kenbaar maken, welk voorstel in de
eerstvolgende vergadering van dit laatste orgaan zal worden besproken.

2.

Het Curatorium en het Bestuur zullen in een gemeenschappelijke vergadering,
onder voorzitterschap van de oudste der twee voorzitters, besluiten omtrent
het voorstel, al of niet gewijzigd, bij een eenvoudige meerderheid van
stemmen van de beide organen.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 20.
1.

Onverminderd het bepaalde bij de wet is het Bestuur na verleende
goedkeuring van het Curatorium bevoegd de Stichting te ontbinden.

2.

Tenzij het Bestuur bij zijn besluit tot ontbinding een of meer andere
vereffenaars benoemt, geschiedt de vereffening door de bestuurders.

3.

De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in de wet
bepaalde. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van
kracht.

4.

In het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een batig
liquidatiesaldo

opgenomen. Indien bij de ontbinding van de Stichting na

voldoening van alle schulden nog tegoeden in contanten of bezittingen
overblijven, worden deze geschonken of overgedragen

aan een of meer andere

instanties met een soortgelijk doel als de Stichting, met dien verstande dat het
batig saldo zal gaan naar:
a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van de
Nederlandse Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in
de plaats tredende bepaling, waarvan de doelen vergelijkbaar zijn met
die van de Stichting of
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b.

een buitenlandse instelling die uitsluitend

of nagenoeg uitsluitend

het

algemeen nut beoogt en waarvan de doelen vergelijkbaar zijn met die
van de Stichting.
Overgangsbepaling.
Artikel21.
Het bepaalde in artikel 6 lid 4 is uitsluitend van toepassing op leden van het
Curatorium die zijn benoemd op of na vier juni tweeduizend vijftien. Leden van het
Curatorium die zijn benoemd voor vier juni tweeduizend vijftien kunnen tweemaal
worden herbenoemd.
EINDE STATUTEN.

