
This text in the right-hand column is an informal English translation of the Dutch text 

in the left-hand column. In preparing this English translation, an attempt has been 

made to translate as literally as possible without jeopardising the overall continuity of 

the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the 

Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in 

their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts 

described by the English terms as such terms may be understood under the laws of 

other jurisdictions.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van de statuten van

de vereniging:

Association of the Voluntary 

Principles on Security and Human 

Rights,

met zetel in de gemeente 

's-Gravenhage, Nederland

DEED OF AMENDMENT

of the articles of association of

the association:

Association of the Voluntary 

Principles on Security and Human 

Rights,

having its registered office in the 

municipality of The Hague, the 

Netherlands

Heden, **, is voor mij, mr. Frank Jan 

Oranje, notaris te 's-Gravenhage, 

verschenen:

Today, the ** day of ** , appeared 

before me, Frank Jan Oranje, civil-law 

notary practicing in The Hague:

**. **.

De comparant heeft verklaard :

a. dat de algemene vergadering 

van de vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid: 

Association of the Voluntary 

Principles on Security and 

The person appearing declared:

a. that the general meeting of the 

association: Association of 

the Voluntary Principles on 

Security and Human Rights, 

an association with full legal 
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Human Rights, statutair 

gevestigd te 's-Gravenhage, 

met adres: (1101 CM) 

Amsterdam Zuidoost, 

Herikerbergweg 238, 

ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 

56551843 (de 'Vereniging'), 

op ** heeft besloten om de 

statuten van de Vereniging 

partieel te wijzigen, alsmede 

om comparant te machtigen 

deze akte te doen verlijden.

Van voormelde besluiten blijkt 

uit **, waarvan een exemplaar 

aan deze akte wordt gehecht;

capacity, having its registered 

office in the municipality of The 

Hague, the Netherlands, and 

offices at: (1101 CM) 

Amsterdam Zuidoost, 

Herikerbergweg 238, registered 

with the Commercial Register 

of the Chamber of Commerce 

under number 56551843 (the 

'Association'), on ** resolved 

to partially amend the articles 

of association of the 

Association, as well as to 

authorize the person appearing 

to have this deed executed.

The adoption of such 

resolutions is evidenced by **, 

attached to this deed;

b. dat de statuten van de 

Vereniging laatstelijk zijn 

gewijzigd bij akte, verleden op 

zestien juni tweeduizend 

vijftien voor mr. F.J. Oranje, 

notaris te 's-Gravenhage, 

Nederland.

b. that the articles of association 

of the Association were most 

recently amended by deed, 

executed on the sixth day of 

June two thousand fifteen, 

before mr. F.J. Oranje, civil-law 

notary practicing in The Hague, 

the Netherlands.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot 

statutenwijziging heeft de comparant, 

handelend als vermeld, verklaard de 

statuten van de Vereniging bij deze 

akte partieel te wijzigen als volgt:

In implementing the aforementioned 

resolution, the person appearing, 

acting as aforementioned, stated that 

the articles of association of the 

Association are partially amended as 

follows:

Artikel 7.3 wordt gewijzigd en zal 

als volgt luiden:

Article 7.3 is amended and shall 

read as follows:

'7.3 De verwachte contributie van 

de Leden behorende tot de 

Overheidspijler alsook de 

'7.3. Expected payments for 

Members of the Government 

Pillar, and Engaged 



3/5

Betrokken Overheden 

ingevolge artikel 7.5, wordt 

jaarlijks bepaald op grond van 

het lidmaatschap in de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling 

('OESO').

In het bijzonder:

a. landen die lid zijn van 

de OESO worden 

geacht een contributie 

te betalen gelijk aan 

eenhonderd procent 

(100%) van de 

verwachte contributie 

zoals toe te delen aan 

ieder Lid behorende tot 

de Ondernemingspijler;

b. landen die geen lid zijn 

van de OESO worden 

niet geacht contributie 

te betalen, en

c. indien een land geen lid 

is van de OESO op het 

moment van toelating 

tot de Vereniging en 

vervolgens lid wordt 

van de OESO, dan 

wordt het geacht een 

contributie te betalen 

gelijk aan eenhonderd 

procent (100%) van de 

verwachte contributie 

zoals toe te delen aan 

ieder Lid behorende tot 

de Ondernemingen-

pijler zodra de 

Governments pursuant to 

article 7.6, are determined 

each year on the basis of 

membership in the 

Organisation for Economic Co-

operation and Development 

('OECD'). 

Specifically:

a. countries that are 

members of the OECD 

are expected to pay an 

amount equal to one 

hundred percent 

(100%) of the expected 

contribution attributable 

to each Member of the 

Corporate Pillar;

b. countries that are not 

members of the OECD 

will not be expected to 

submit payment; and

c. if a country that is not a 

member of the OECD at 

the time it is admitted 

to the Association 

subsequently becomes 

an OECD member, it 

will be expected to pay 

an amount equal to one 

hundred percent 

(100%) of the expected 

contribution attributable 

to each Member of the 

Corporate Pillar after 

the next annual budget 

is approved by the 
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volgende jaarlijkse 

begroting is 

goedgekeurd door de 

Algemene 

Vergadering.'.

General Meeting.'.

Artikel 7.5 wordt gewijzigd en zal 

als volgt luiden:

Article 7.5 is amended and shall 

read as follows:

'7.5 Het bepaalde in dit artikel 7 is, 

voor zover mogelijk, van 

overeenkomstige toepassing op 

Betrokken Overheden. Het 

bedrag aan contributie van een 

Betrokken Overheid wordt 

nader overeengekomen tussen 

de Betrokken Overheid en de 

Vereniging, maar wordt in het 

eerste jaar na toelating tot de 

Vereniging geacht de helft te 

bedragen van de contributie 

van een Lid behorende tot de 

Overheidspijler met dezelfde 

lidmaatschapsstatus bij de 

OESO als de Betrokken 

Overheid. In de 

daaropvolgende jaren wordt 

het bedrag van de contributie 

door de Betrokken Overheid 

geacht gelijk te zijn aan dat 

van een Lid behorende tot de 

Overheidspijler met dezelfde 

lidmaatschapsstatus bij de 

OESO.'.

'7.5 The provisions in this article 7, 

insofar as applicable, apply 

equally to Engaged 

Governments. The amount of 

the payment of an Engaged 

Government shall be further 

agreed upon between the 

Engaged Government and the 

Association, but in the first year 

following the admission to the 

Association is expected to equal 

half of the payment of a 

Member who belongs to the 

Government Pillar with the 

same membership status within 

the OECD as the Engaged 

Government. In subsequent 

years the amount of the 

payment by the Engaged 

Government is expected to be 

equal to that of a Member who 

belongs to the Government 

Pillar with the same 

membership status within the 

OECD.'.

EINDE STATUTENWIJZIGING. END OF AMENDMENT OF THE 

ARTICLES OF ASSOCIATION.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is 

Concluding statement.

The person appearing is known to me, 

civil-law notary.
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verleden te 's-Gravenhage, op de 

datum, in het hoofd van deze akte 

vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud 

van deze akte aan de comparant en 

het geven van een toelichting daarop, 

heeft de comparant verklaard tijdig 

voor het verlijden van deze akte 

gelegenheid te hebben gehad om van 

de inhoud van deze akte kennis te 

nemen en daarvan ook kennis te 

hebben genomen, met de inhoud van 

deze akte in te stemmen en op 

volledige voorlezing daarvan geen prijs 

te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk 

geval die gedeelten van deze akte, 

waarvan de wet voorlezing verplicht 

stelt, is deze akte vervolgens eerst 

door de comparant en onmiddellijk 

daarna door mij, notaris, ondertekend.

WHEREOF DEED, passed in The 

Hague on the date first hereinbefore 

written.

After the substance of this deed had 

been communicated and explained to 

the party appearing, the party 

appearing declared, in good time 

before this deed was passed, that he 

has had the opportunity to take 

cognisance of its content and has 

actually taken cognisance of its 

content, agreed to the content of this 

deed and did not require a full reading 

aloud of the deed.

Immediately after the reading aloud of 

such sections of this deed which are 

required by law to be read aloud, this 

deed was signed first by the party 

appearing and then immediately 

afterwards by me, civil-law notary.


