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dossier nummer: FRK/FO/76847.02
STATUTENWIJZIGING
Stichting Nationaal (W) EEE Register

CONCEPT
d.d. 10 maart 2021

./.

Op [*] tweeduizend éénentwintig verscheen voor mij, jhr. mr. François Joseph Marie
Ignace van Rijckevorsel van Kessel, notaris te 's-Gravenhage:
[*], handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting:
STICHTING NATIONAAL (W) EEE REGISTER, statutair gevestigd te gemeente
Zoetermeer, kantoorhoudende te 2719 EN Zoetermeer, Baron de Coubertinlaan 7,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59915706, hierna te noemen: de
"Stichting".
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen, waarvan blijkt uit de na te melden besluitvorming.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op vijf februari tweeduizend veertien voor
mij, notaris.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien verleden voor mij, notaris.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op [*] besloten de statuten te wijzigen.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt het volgende artikel van de statuten
met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 4 wordt vervangen door een nieuw artikel 4 en komt te luiden als volgt:
"WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 4
De Stichting zal ter realisatie van haar doelstellingen onder meer en voor zover nodig de
volgende werkzaamheden verrichten:
1. Inrichten en beheren van het register. Dit omvat onder meer het ter beschikking
stellen via webopgave van registratie- en opgaveformulieren:
a. producenten: (Products) Put On Market opgave van elektrische en elektronische
apparatuur (hierna te noemen: “POM”);
b. verwerkers: registratie van ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (hierna te noemen: “AEEA”);
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c. opgave hergebruik en nuttige toepassing: door onder b genoemde partijen.
2. Valideren van opgaven door het steekproefsgewijs (laten) controleren van juistheid
van de opgaven van opgaveplichtige bedrijven (producenten en verwerkers).
3. Niet later dan één juli van het jaar aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
althans in overeenstemming met het bepaalde in de ministeriële regeling, rapporteren
van de door de Stichting geregistreerde en geanonimiseerde gegevens betreffende
het voorgaande jaar, op geaggregeerd niveau van kilo’s POM en verwerkte AEEA.
4. Publiceren op de website van de Stichting over het bestaan van het register, haar
doelstelling, haar werkzaamheden en over relevante nationale regelgeving.
5. Inrichten van een helpdesk voor het beantwoorden van vragen over de registratie van
POM en AEEA (niet over de uitleg van regelgeving).
6. Publiceren op de website van de Stichting van overzichten van producenten,
collectieve systemen, merken, exporteurs en gecertificeerde verwerkers.
Artikel 5 wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en komt te luiden als volgt:
"BESTUUR
ARTIKEL 5
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie (3) natuurlijke personen, bestuurders
genoemd.
2. De te benoemen bestuurders worden als volgt voorgedragen:
a. de Staat draagt één lid van het bestuur voor;
b. het zittende bestuur draagt twee leden van het bestuur voor.
3. De benoeming van een voorgedragen bestuurder vindt plaats door de aanblijvende
bestuurders, welk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
4. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of
is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur
door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan
worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere
periode van toepassing is.
5. Leden van het bestuur zijn onafhankelijk en vervullen geen functies bij of voor een
voordragende partij als bedoeld in artikel 5, tweede lid, sub a, een rechtspersoon die
invloed kan uitoefenen op een voordragende partij, een bij een voordragende partij
aangesloten onderneming of een onderneming die werkzaam is in dezelfde branche
als een aangesloten onderneming.
6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor
eenzelfde termijn herbenoembaar.
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7.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Hangende de vacature(s) blijft het
bestuur volledig bevoegd."
Er wordt een overgangsbepaling ten behoeve van het huidige bestuur opgenomen,
luidende als volgt:
"OVERGANGSBEPALING
Artikel 18
Op grond van deze bepaling geldt ten aanzien van de bestuurstermijnen van de
bestuurders die ten tijde van de statutenwijziging per [*datum passeren onderhavige akte]
in functie zijn het volgende:
de bestuurstermijn van de bestuurders die in hun eerste bestuurstermijn zitten, wordt
geacht zodanig te zijn verlengd dat hun eerste bestuurstermijn maximaal vier jaar
duurt;
de bestuurstermijn van de bestuurders die in hun tweede bestuurstermijn zitten, wordt
geacht zodanig te zijn verlengd dat zij in totaal maximaal acht jaar bestuurder zijn
geweest.
Dit artikel komt te vervallen zodra de ten tijde van de hiervoor bedoelde statutenwijziging in
functie zijnde bestuurders niet meer in functie zijn."
Bijlagen
Aan deze akte is één bijlage gehecht.
Slot akte
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum vermeld in
de aanhef van de akte.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op
de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten
slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de
inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.

