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Agenda for the Special General Assembly on Friday, 8 September 2017
at 1430 hours at the Old Stock Exchange Building, Genoa, Italy

Appointment of the President to chair the meeting of the Special General Assembly.

2. Appointment of the Secretary-General as Secretary and Scrutineer of the Special General
Assembly.

Regularisations in relation to the legally required filing and publication requirements for
IVZW CMI.

4. Ratification of the Constitution amendments of 2009 and 2014.

Regularisation and ratification of appointments and termination of directors and officers
since the foundation of IVZW CMI.

6. Regularisation and ratification of the appointment of the current directors and officers of
IVZW CMI.

7. To give a Power of Attorney and Special Mandate to Mr Jean Francois Peters, advocaat,
whose office is at Jan Van Rijswijcklaan 232, 2020 Antwerpen to fulfil all legally required
formalities to give effect to all the decisions and Constitutional amendments that will be
decided by the Assembly and to sign all documents that are required thereto including
filing and publication in the Moniteur Belge, the Legal Persons Register and the
Crossroad Bank for Enterprises.
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Comite Maritime International

Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk (IVZW)
(International Non-Profit Association)

Ernest Van Dijckkaai 8
2000 Antwerpen

Enterprise no. 0867.385.381

MINUTES OF THE SPECIAL GENERAL ASSEMBLY
HELD IN GENOA ON 8 SEPTEMBER 2017

The year two thousand and seventeen on 8 September a Special General Assembly was held at
the Old Stock Exchange Building in Genoa, Italy.

The meeting opened at 1430 hours under the Chairmanship of Mr Stuart Hetherington, President
of the COMITE MARITIME INTERNATIONAL, who was also appointed as President of the
meeting by the Assembly.

The Assembly chose as Secretary and scrutineer Mr John Hare, Secretary-General of the
COMITE MARITIME INTERNATIONAL.

The Chairman informed the Assembly as follows:

Regularisation is required in relation to the legally required filing and publication
requirements for IVZW COMITE MARITIME INTERNATIONAL.

2. Ratification is needed to be made of the Constitutional amendments of 2009 and
2014.

3. Regularisation and ratification is needed to be made of appointments and
termination of Directors and officers since the foundation of IVZW CCOMITE
MARITIME INTERNATIONAL.

4. Regularisation and ratification is needed to be made of the appointment of the
current Directors and officers of IVZW COMITE MARITIME INTERNATIONAL.

5. A Power of Attorney and Special Mandate is needed to be given to Mr Jean
Francois Peters, advocaat, whose office is at Jan Van Rijswijcklaan 232, 2020
Antwerpen to fulfil all legally required formalities in relation to the decisions and
Constitutional amendments that are decided by the Assembly and to sign all
documents that are required thereto including the filing and publication in the
Moniteur Belge, the Legal Persons Register and the Crossroad Bank for
Enterprises,

Pursuant to Article 6 of the Constitution decisions on matters under items 1, 3, 4 and 5 of
the Agenda shall be taken by a simple majority of Member Associations present, entitled
to vote and voting. However decisions on matters under item 2 of the Agenda shall be
taken by a majority of two-thirds of all Member Associations present, entitled to vote and
voting.

I II. Pursuant to Article 6 of the Constitution each Member Association present in the
Assembly and entitled to vote shall have one vote.

IV. Pursuant to Article 5 of the Constitution, at least six weeks notice of the meeting and of
the agenda has been given to the Member Associations by letter sent by email dated July
( ) 2017.

At least five Member Associations entitled to vote are present, constituting a lawful
quorum pursuant to Article 5 of the Constitution.
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Therefore the present Assembly has been lawfully convened and can validly decide on
the matters set out in the Agenda.

This having been stated by the President and found to be correct by the Assembly, the President
gave the necessary explanations as to the decisions that have to be taken and the amendments
to the Constitution that are being presented to the Assembly.

After these explanations by the President, the Assembly proceeded to discuss the matters on the
Agenda and resolved as follows:

THE LEGALLY REQUIRED FILING AND PUBLICATION REQUIREMENTS FOR IVZW
COMITE MARITIME INTERNATIONAL.

1.1

The Assembly ascertained that the legally required filing and publication requirements for IVZW
COMITE MARITIME INTERNATIONAL have not been complied with correctly and decided to
proceed with the necessary regularisations.

The Assembly first of all unanimously ascertained, and as far as necessary ratified, that it
appears from the Memorandum of Association of IVZW COMITE MARITIME INTERNATIONAL,
the original of which is located in the file at the Ministry of Justice, that the IVZW COMITE
MARITIME INTERNATIONAL to which legal personification was granted by Royal Decree of 9
November 2003, has been founded by:

Mr Patrick Griggs, born in London on 9 August 1939, domiciled at Blakes, School
Road, Toot Hill, Ongar, Essex CM5 9PU, United Kingdom;
Mr Wim Fransen, born in Kapellen on 26 July 1949, domiciled at Sorbenlaan 24,
2610 Wilrijk;
Mr Benoit Goemans, born in Wilrijk on 15 December 1960, domiciled at
Kasteeldreef 23, 2520 Ranst.

1.2

The Assembly took note of the Dutch translation of the Memorandum of Association and of the
Constitution which have been drafted in order to comply with the linguistic legislation applicable
where IVZW COMITE MARITIME INTERNATIONAL has its registered office. The Assembly
unanimously approved these translations and as far as necessary ratified them. A certified true
copy of these translations are attached to the present minutes.

2. RATIFICATIONS OF THE CONSTITUTION AMENDMENTS OF 2009 AND 2014

The Assembly ascertained that the amendments to the Constitution adopted since the foundation
of IVZW COMITE MARITIME INTERNATIONAL have neither been filed nor publicised as legally
required. Therefore:

The Assembly unanimously ratified that at the Assembly meeting held in Rotterdam on 23
September 2009 the following amendments to the Constitution have been adopted:

- In the last paragraph of each of the articles 9, 10, 11, 12, 13 and 14, the word "four" is
replaced by "three".

The Assembly unanimously ratified that at the Assembly meeting held in Hamburg on 17 June
2014 the following amendments to the Constitution have been adopted:

- In article 8(d) the word "the Treasurer" is amended to read "The Treasurer (and Head
Office Director) (hereafter "The Treasurer'."

- In article 15, the fourth paragraph is deleted and replaced with the following:

"On behalf of the Nominating Committee, the Chairman shall determine first:
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a) whether any officers eligible for re-election are available to serve for an additional
term and to receive a statement from such officers as to the contributions they
have made to the Executive Council during their term.

b) whether Members Associations wish to propose candidates for possible
nomination by the Nominating Committee as an Executive Councillor, or other
Officer.

The Chairman shall then notify the Member Associations and seek their views concerning
the candidates for nomination. The Nominating Committee shall then make nominations
taking such views into account."

- In article 15, fifth paragraph, "ninety days" is changed to "fourty five days".

- In article 15, sixth paragraph, "three working days" is changed to "fifteen working days".

3. REGULARISATION AND RATIFICATION OF RESIGNATIONS AND APPOINTMENTS OF
DIRECTORS AND OFFICERS SINCE THE FOUNDATION OF IVZW COMITE MARITIME
INTERNATIONAL.

The Assembly noted that the identity of the first Directors and officers of IVZW COMITE
MARITIME INTERNATIONAL has neither been filed nor publicised.

The Assembly unanimously ratified the appointment as first Directors and officers of IVZW
COMITE MARITIME INTERNATIONAL of the persons who were the Directors and officers of the
association de fait COMITE MARITIME INTERNATIONAL at the time of the foundation of IVZW
COMITE MARITIME INTERNATIONAL for the remaining time of their term of office:

- Mr Patrick Griggs: Director and President until the Assembly of 2004.

- Mr Allan Philip: Director and Past-President until the Assembly of 2004.

- Mr Karl-Johan Gombrii: Director and Vice-President until the Assembly of 2005.

- Mr Frank L. Wiswall, Jr.: Director and Vice-President until the Assembly of 2005.

- Mr Marko Pavliha: Director and Secretary-General until the Assembly of 2005.

- Mr Wim Fransen: Director and Administrator until the Assembly of 2006.

- Mr Benoit Goemans: Director and Treasurer until the Assembly of 2005.

- Mr Jose Maria Alcantara: Director and Executive Councillor until the Assembly of
2006.

- Ms Johanne Gauthier: Director and Executive Councillor until the Assembly of
2008.

- Mr Jose Tomas Guzman Salcedo: Director and Executive Councillor until the
Assembly of 2007.

- Mr John Hare: Director and Executive Councillor until the Assembly of 2007.

- Mr Stuart Hetherington: Director and Executive Councillor until the Assembly of
2004.

- Mr Henry Li: Director and Executive Councillor until the Assembly of 2006.

- Mr Thomas Reme: Director and Executive Councillor until the Assembly of 2005.

- Mr Gregory Timagenis: Director and Executive Councillor until the Assembly of
2004.
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The Assembly also noted that the subsequent resignations and appointments of Directors and
Officers have neither been filed nor publicised completely.

The Assembly unanimously ratified the following resignations and appointments:

• Assembly meeting held on 4 June 2004:

With effect on 4 June 2004:

- the appointment of Mr Allan Philip ended;
- Mr Jean-Serge Rohart was appointed Director and President;
- Mr Patrick Griggs was re-appointed Director and appointed Past-President;
- Mr Stuart Hetherington was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Gregory Timagenis was re-appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 16 April 2005:

With effect on 16 April 2005:

- the appointment of Mr Marko Pavliha ended;
- the appointment of Mr Frank L. Wiswall, Jr. ended;
- the appointment of Mr Thomas Reme ended;
- Mr Stuart Hetherington was re-appointed Director and appointed Vice-President;
- Mr Karl-Johan Gombrii was re-appointed Director and Vice-President;

Mr Nigel Frawley was appointed Director and Secretary-General;
- Mr Benoit Goemans was re-appointed Director and Treasurer;
- Ms Johanne Gauthier was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Christopher Davis was appointed Director and Executive Councillor ;
- Mr Sergej Lebedev was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 15 February 2006:

With effect on 15 February 2006:

- Mr Wim Fransen was re-appointed Director and Administrator;
- Mr Henry Li was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Jose Maria Alcantara was re-appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 11 May 2007:

With effect on 11 May 2007:

- the appointment of Mr John Hare ended;
- Mr Jose Tomas Guzman Salcedo was re-appointed Director and Executive

Councillor;
- Mr Mans Jacobsson was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 17 October 2008:

With effect on 17 October 2008:

- the appointment of Mr Patrick Griggs ended;
- the appointment of Mr Gregory Timagenis ended;
- Mr Karl-Johan Gombrii was re-appointed Director and appointed President;
- Mr Jean-Serge Rohart was re-appointed Director and appointed Past-President;
- Ms Johanne Gauthier was re-appointed Director and appointed Vice-

President;
- Mr Louis Mbanefo was appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Andrew Taylor was appointed Director and Executive Councillor;
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Mr Jose Maria Alcantara resigned as Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 23 September 2009:

With effect on 23 September 2009:

- Mr Stuart Hetherington was re-appointed Director and Vice-President;
- Mr Nigel Frawley was re-appointed Director and Secretary-General;
- Mr Benoit Goemans was re-appointed Director and Treasurer;
- Mr Christopher Davis was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Sergej Lebedev was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Giorgio Berlingieri was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 27 October 2010:

With effect on 27 October 2010:

the appointment of Mr Henry Li ended;
Mr Wim Fransen was re-appointed Director and Administrator;
Mr Song Dihuang was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 27 September 2011:
~,~

With effect on 27 September 2011:

the appointment of Mr Jose Tomas Guzman Salcedo ended;
Mr Mans Jacobsson was re-appointed Director and Executive Councillor;
Mr Jorge Radovich was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 19 October 2012:

With effect on 19 October 2012:

the appointment of Mr Jean-Serge Rohart ended;
- Mr Stuart Hetherington was re-appointed Director and appointed President;
- Mr Karl-Johan Gombrii was re-appointed Director and appointed Past-President;
- Mr Giorgio Berlingieri was re-appointed Director and appointed Vice-President;
- Ms Johanne Gauthier was re-appointed Director and Vice-President;
- Mr Andrew Taylor was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Louis Mbanefo was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Tomotaka Fujita was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 1 October 2013:

With effect on 1 October 2013:

- the appointment of Mr. Wim Fransen ended;
- Ms Johanne Gauthier resigned as Director and Vice-President;
- the appointment of Mr Sergej Lebedev ended;
- Mr Christopher Davis was re-appointed Director and appointed Vice-President;
- Mr Lawrence Teh was appointed Director and Administrator;
- Mr Benoit Goemans was re-appointed Director and Treasurer;
- Mr Nigel Frawley was re-appointed Director and Secretary-General;
- Mr. Song Dihuang was re-appointed Director and Executive Councillor.
- Mr Alexander von Ziegler was appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Dieter Schwampe was appointed Director and Executive Councillor.
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Assembly meeting held on 17 June 2014:

With effect on 17 June 2014:

- Mr Nigel Frawley resigned as Director and Secretary-General;
- the appointment of Mr Mans Jacobsson ended;
- Mr John Hare was appointed Director and Secretary-General;
- Mr Jorge Radovich was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Ms Ann Fenech was appointed Director and Executive Councillor.

• Assembly meeting held on 9 June 2015:

With effect on 9 June 2015:

- the appointment of Mr Andrew Taylor ended;
- the appointment of Mr Louis Mbanefo ended;
- Mr Stuart Hetherington was re-appointed Director and President;
- Mr Karl-Johan Gombrii was re-appointed Director and Past-President;
- Mr Giorgio Berlingieri was re-appointed Director and Vice-President;
- Mr Tomotaka Fujita was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Luc Grellet was appointed Director and Executive Councillor; ~
- Mr Taco van der Valk was appointed Director and Executive Councillor.

With effect on 31 August 2015 Mr Benoit Goemans resigned as Director and Treasurer
(and Head Office Director).

With effect on 1 September 2015 Mr Peter Verstuyft was appointed Director and
Treasurer (and Head Office Director).

• Assembly meeting held on 6 May 2016:

With effect on 6 May 2016:

- the appointment of Mr Song Dihuang ended;
- Mr Christopher Davis was re-appointed Director and Vice-President;
- Mr Lawrence Teh was re-appointed Director and Administrator;
- Mr Alexander von Ziegler was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr Dieter Schwampe was re-appointed Director and Executive Councillor;
- Mr John O'Connor was appointed Director and Executive Councillor.

4. REGULARISATION AND RATIFICATION OF THE APPOINTMENT OF THE CURRENT
DIRECTORS AND OFFICERS OF IVZW CMI.

The Assembly unanimously confirmed and ratified that the members of the Executive
Council at today's date are as follows:
- Mr Stuart Hetherington, born in Worthing, Sussex on 9 March 1951, domiciled at 317
Mowbray Road, Chatswood, New South Wales 2067, Australia, Director and President
until the Assembly of 2018.
- Mr Karl-Johan Gombrii, domiciled at Holmenveien 10 B, 0374 Oslo, Norway, Director
and Past-President until the Assembly of 2018.
- Mr Giorgio Berlingieri,-born in Genoa on 20 May 1948, domiciled at Corso Carbonara
1/3, 16125 Genova, Italy, Director and Vice-President until the Assembly of 2018.
- Mr Christopher Davis, born in Chile on 24 January 1956, domiciled at 163 State Street,
New Orleans, Louisiana 70118, United States of America, Director and Vice-President
until the Assembly of 2019.
- Mr John Hare, born in Cape Town on 3 December 1947, domiciled at 10 Duignam Road,
Kalk Bay, 7975, South Africa, Director and Secretary-General until the Assembly of 2017.
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- Mr Peter Verstuyft, born in Antwerpen on 8 October 1948, domiciled at Het Prieel 2,
2640 Mortsel, Director and Treasurer (and Head Office Director) until the Assembly of
2018.
- Mr Lawrence Teh, born in Singapore on 8 November 1966, domiciled at 22 Jalan Tanah
Puteh, Singapore 457345, Singapore, Director and Administrator until the Assembly of
2019.
- Mr Jorge Radovich, born in Buenos Aires on 29 November 1954, domiciled at Avenida
Pueyrredon 1389, 14 B, 1118 Buenos Aires, Argentine, Director and Executive Councillor
until the Assembly of 2017.
- MrTomotaka Fujita, born in Tokyo, Japan, on 27 July 1964, domiciled at Hakusan 1-36-
2-413, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0001, Japan, Director and Executive Councillor until the
Assembly of 2018;
- Mr Alexander von Ziegler, born in Schaffhausen on 17 August 1957, domiciled at
Baeckerstrasse 51, 8004 Zurich, Switzerland, Director and Executive Councillor until the
Assembly of 2019.
- Mr Dieter Schwampe, born in Hamburg on 1 March 1957, domiciled at Falkenhorst 23,
22159 Hamburg, Duitsland, Director and Executive Councillor until the Assembly of 2019.
- Ms Ann Fenech, born in Pieta, Malta, on 26 November 1962, domiciled at 24 Mekong,
Triq Nathalie Poutiatin Tabone, Tas-Sliema, Malta, Director and Executive Councillor until
the Assembly of 2017
- Mr Luc Grellet, born in Rouen on 15 May 1949, domiciled at 1 Boulevard Saint-Germain,
75005 Paris, France, Director and Executive Councillor until the Assembly of 2018.
- Mr Taco van der Valk, born in's-Gravenhage on 22 August 1965, domiciled at 's-Lands
Wert 267, 3063 GH Rotterdam, The Netherlands, Director and Executive Councillor until
the Assembly of 2018.
- Mr John O'Connor, born in Kingston, Canada, on 31 July 1952, domiciled at 1333
James-Lemoine, Quebec City QCG1S1A5, Canada, Director and Executive Councillor
until the Assembly of 2019.

5. POWER OF ATTORNEY AND SPECIAL MANDATE

The Assembly unanimously gave a Power of Attorney and Special Mandate to Mr. Jean Francois
Peters, advocaat, whose office is at Jan Van Rijswijcklaan 232, 2020 Antwerpen to fulfil all legally
required formalities in relation to the decisions and Constitutional amendments that are decided
by the Assembly and to sign all documents that are required thereto including filing and
publication in the Moniteur Belge, the Legal Persons Register and the Crossroad Bank for
Enterprises.

There being no further business, the Assembly closed at hours.

The President
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Comite Maritime International

STATUTEN 2001

DEEL 1—ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Naam en doel

De naam van de vereniging die het voorwerp is van huidige statuten is "Comite Maritime

I nternational". Het Comite Maritime International is een niet-gouvernementele Internationale

organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in Antwerpen in 1897, die tot doel heeft bij to dragen,

met alle gepaste werkzaamheden en middelen, aan de eenmaking van het maritieme recht in al zijn

aspecten.
Met het oog hierop zal ze de oprichting van nationale Verenigingen van maritiem recht aanmoedigen.

Ze zal met andere Internationale organisaties samenwerken.

Artikel 2

Bestaan en zetel

Het Comite Maritime International heeft rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de Belgische wet van

25 oktober 1919 zoals later gewijzigd. De zetel van het Comite Maritime International is gevestigd to

B-2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196. De zetel kan worden verplaatst Haar elke andere plaats in

Belgie middels een eenvoudige beslissing van de Uitvoerende Raad gepubliceerd in de Bijlagen van het

Belgisch staatsblad.

Artikel 3

Leden en aansprakelijkheid

a) De Leden met stemrecht van het Comite Maritime International zijn de nationale (of

multinationale) Verenigingen van maritiem recht, die tot Lid verkozen zijn door de Vergadering,

waarvan de doelstellingen conform zijn aan die van het Comite Maritime International en waarvan

het Lidmaatschap toegankelijk moet zijn voor alle personen (natuurlijke personen of

rechtspersonen die wettelijk zijn opgericht overeenkomstig de wetten en de gebruiken van hun

land van oorsprong) die, ofwel deelnemen aan maritieme activiteiten, ofwel gespecialiseerd zijn in

het maritieme recht. Elke Lidvereniging moet zijn samengesteld en geleid op democratische wijze

en moet het evenwicht bewaren tussen de diverse belangen in haar schoot.
Als er in een land Been Nationale vereniging bestaat en een vereniging van zo'n land haar

kandidatuur stelt om Lid to worden van het Comit2 Maritime International, dan kan de Vergadering

zulk een vereniging als Lid van het Comite Maritime International aanvaarden nadat ze er zich van

vergewist heeft dat het doel, of een van de doelstellingen van deze vereniging de eenmaking is van

het maritieme recht in al haar aspecten.



Elke verwijzing in huidige statuten Haar Lidverenigingen omvat elke organisatie die toegelaten is als Lid
overeenkomstig huidig artikel.
Per land komt een enkele organisatie in aanmerking als Lid van het Comite Maritime International,
tenzij de Vergadering anders beslist. Een multinationale vereniging komt slechts in aanmerking als Lid
als geen enkele van de Staten waaruit deze vereniging is samengesteld een Lidvereniging heeft. Een
jaarlijks to publiceren lijst zal de nationale (of multinationale) Verenigingen opsommen die lid zijn van
het Comite Maritime International.

a) Indien een nationale (of multinationale) Lidvereniging van het Comite Maritime International geen
rechtspersoonlijkheid heeft overeenkomstig het recht van het land waar deze vereniging is gevestigd,
zullen de leden (die natuurlijke personen zijn of rechtspersonen die wettelijk zijn opgericht
overeenkomstig de wetten en de gebruiken van hun land van oorsprong) van deze Vereniging
gezamenlijk handelen overeenkomstig hun nationale recht en zullen ze geacht worden de
Lidvereniging to vormen wat de toetreding ervan betreft tot het Comite Maritime International.

a) Individuele leden van Lidverenigingen kunnen verkozen worden tot gewone Leden van het Comite
Maritime International door de Vergadering op voordracht uitgaande van de betrokken Vereniging en
mits goedkeuring van de Uitvoerende Raad. Personen kunnen ook ten individuele titel verkozen
worden door de Vergadering tot gewoon Lid op voordracht van de Uitvoerende Raad. Het
lidmaatschap als gewoon Lid wordt beschouwd als een eer en zal toegekend worden rekening houdend
met de bijdragen die de kandidaten hebben gedaan aan de werkzaamheden van het Comite Maritime
International en/of de diensten die ze hebben geleverd aan het maritiem recht, aan maritieme zaken
of commerciele praktijken die eraan gelieerd zijn. Een jaarlijks to publiceren lijst zal de gewone Leden
van het Comite Maritime International opsommen. De gewone Leden die behoren tot of hebben
behoord tot een Vereniging die niet langer Lid is van het Comite Maritime International kunnen ten
individuele titel gewone Leden blijven, in afwachting van de oprichting van een nieuwe Lidvereniging
in hun Staat.

a) Burgers van landen waar er geen Lidvereniging is maar die blijk hebben gegeven van belangstelling
voor de doelstellingen van het Comite Maritime International kunnen, op voordracht van de
Uitvoerende Raad, verkozen worden als Voorlopige Leden. Een van de essentiele doelstellingen van
het statuut van Voorlopig Lid is het aanmoedigen van de oprichting en de organisatie, op nationaal of
regionaal niveau, van nieuwe Verenigingen van Maritiem Recht gelieerd aan deze van het Comite
Maritime International. Het statuut van Voorlopig Lid is niet bedoeld om permanent to zijn, en de
situatie van elk Voorlopig Lid zal om de drie jaar onderzocht worden. Desalniettemin kunnen /~
natuurlijke personen die Voorlopig Lid zijn gedurende ten minste vijf jaar, op voordracht van de U
Uitvoerende Raad, verkozen worden tot gewoon Lid door de Vergadering met een maximum van drie
per land. Een jaarlijks to publiceren lijst zal de Voorlopige Leden van het Comite Maritime International
opsommen.

a) De Vergadering kan, elke natuurlijke persoon die uitzonderlijke diensten heeft geleverd voor het
Comite Maritime International verkiezen tot Erelid, met de rechten en de voorrechten van een gewoon
Lid maar zonder een bijdrage to moeten betalen. Ereleden kunnen benoemd worden als Erelid van het
Bureau met inbegrip van Erevoorzitter of Vice-Erevoorzitter, op voorstel van de Uitvoerende Raad.

De Ereleden behoren niet tot een Lidvereniging of tot een Staat maar zijn ten persoonlijke titel lid van
het Comite Maritime International en dit voor al haar activiteiten.

Een jaarlijks to publiceren lijst zal de Ereleden van het Comite Maritime International opsommen.



a) Internationale organisaties die belangstelling hebben voor de doelstellingen van het Comite Maritime
International kunnen verkozen worden tot raadgevende leden. Een jaarlijks to publiceren lijst zal de
raadgevende leden van het Comite Maritime International opsommen.

I I. a) Leden kunnen worden uitgesloten van het Comite Maritime International omwille van

(i) het niet betalen van hun bijdrage;
(ii) gedrag dat in strijd is met het doel van het Comite zoals verwoord in de statuten;
(iii) gedrag dat het Comite of haar werk in diskrediet zou kunnen brengen.

b)
(i) Een verzoek tot uitsluiting van een Lid zal gedaan worden

(A) door elke Lidvereniging of door een gewoon Lid
(B) door de Uitvoerende Raad.

(ii) Een verzoek tot uitsluiting van een Lid moet schriftelijk zijn en gemotiveerd.
(iii) Het verzoek tot uitsluiting moet worden neergelegd bij de Secretaris generaal of bij de
Administrateur en moet in kopie worden overgemaakt aan het betrokken Lid.

c) Een verzoek tot uitsluiting volgens alines II (b) (i) (A) hierboven zal overgemaakt worden aan de
Uitvoerende Raad om het in overweging to nemen.

(i) Indien zulk een verzoek goedgekeurd wordt door de Uitvoerende Raad, zal het worden
overgemaakt aan de Vergadering om erover to beraadslagen zoals voorzien in artikel 7 b) van
de statuten.
(ii) Indien het verzoek niet goedgekeurd wordt door de Uitvoerende Raad, kan het
desalniettemin worden voorgelegd op de bijeenkomst van de Vergadering onmiddellijk
volgend op de bijeenkomst van de Uitvoerende Raad waarop het verzoek in overweging is
genomen.

d) Over een vraag tot uitsluiting zal niet worden beraadslaagd of er zal Been akte van worden
genomen door de Vergadering indien niet minstens negentig dagen zijn verstreken Binds de
mededeling van de kopie van het verzoek tot uitsluiting aan het betrokken Lid. Indien minder dan
negentig dagen zijn verstreken, zal het verzoek in overweging worden genomen op de volgende
bijeenkomst van de Vergadering.

~~ e) (i) Het betrokken Lid mag schriftelijk antwoorden op het verzoek tot uitsluiting, en/of kan het
woord nemen op de Vergadering tijdens dewelke over het verzoek wordt beraadslaagd.
(ii) In het geval een verzoek tot uitsluiting gesteund is op een niet betaling, zoals voorzien in

artikel 3 II a) (i) hierboven, zal een effectieve betaling van alle achterstallen door het betrokken Lid,
aanzien worden als een voldoende verdediging en zal, voor zover de Penningmeester de betaling
bevestigt, het verzoek worden geacht to zijn ingetrokken.

f) (i) In het geval een verzoek tot uitsluiting gebaseerd is op een niet betaling zoals voorzien in
alines II (a) hierboven, heeft een eenvoudige meerderheid van affirmatieve stemmen van de
stemgerechtigde Leden die gestemd hebben de uitsluiting van het Lid tot gevolg.
(ii) In het geval een verzoek tot uitsluiting gesteund is op een motief voorzien in II a) (ii) en (iii)

hierboven, heeft een tweederde meerderheid van affirmatieve stemmen van de stemgerechtigde
Leden die gestemd hebben de uitsluiting van het Lid tot gevolg.

g) Wijzigingen aan huidige bepalingen kunnen worden aangenomen overeenkomstig artikel 6 van

de statuten. Voorstellen tot wijziging dienen schriftelijk to gebeuren en zullen worden
overgemaakt aan alle Lidverenigingen niet minder dan zestig dagen voor de jaarlijkse



bijeenkomst van de Vergadering op dewelke de voorgestelde wijzigingen in overweging
worden genomen.

I II. De aansprakelijkheid van de Leden voor de verbintenissen van het Comite Maritime
I nternational zal beperkt zijn tot hun betaalde of verschuldigde dan wel door het Comite Maritime
I nternational opeisbare bijdragen.

DEEL 2 — VERGADERING

Artikel 4

Samenstelling

De Vergadering is samengesteld uit alle leden van het Comite Maritime International en de leden
van de Uitvoerende Raad. —

Elke Lidvereniging en elk raadgevend Lid kan in de Vergadering vertegenwoordigd worden door
maximum drie afgevaardigden.

De Voorzitter kan, met de goedkeuring van de Uitvoerende Raad, waarnemers uitnodigen om,
geheel of gedeeltelijk, deel to nemen aan de bijeenkomsten van de Vergadering.

Artikel 5

Vergaderingen en quorum

De Vergadering komt jaarlijks bijeen op de datum en de plaats die door de Uitvoerende Raad
bepaald zijn. De Vergadering komt bovendien op elk moment bijeen, met een vastgestelde agenda, op
vraag van de Voorzitter, tien Lidverenigingen, of Ondervoorzitters. De kennisgevingstermijn voor de
vergaderingen bedraagt tenminste zes weken.
Op elke bijeenkomst van de Vergadering zal de aanwezigheid van tenminste vijf Lidverenigingen

met stemrecht gelden als voldoende aanwezigheidsquorum.

Artikel 6

Agenda en stemmen

Te behandelen kwesties door de Vergadering, met inbegrip van verkiezingen voor openstaande
functies zullen opgenomen worden in de agenda die samen met de kennisgeving van de vergadering
uitgestuurd wordt. Er kunnen ook beslissingen genomen worden m.b.t. kwesties die niet ingeschreven
waren op het agenda, met uitzondering van wijzigingen aan huidige statuten, mits geen van de
Lidverenigingen vertegenwoordigd op de Vergadering zich hiertegen verzet.

Elke Lidvereniging die aanwezig is op de Vergadering en die stemrecht heeft, beschikt over een
stem. Het stemrecht kan niet overgedragen worden Hoch via volmacht worden uitgeoefend. De stem
van een Lidvereniging zal uitgebracht worden door haar Voorzitter, of door een ander Lid dat hiertoe
volmacht heeft en als zodanig schriftelijk werd bevestigd aan de Administrateur.

Alle beslissingen van de Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige Lidverenigingen die stemrecht hebben en deelnemen aan de stemming. Nochtans zal een



positieve stemming van een tweederde meerderheid van alle aanwezige Lidverenigingen, die
stemrecht hebben en die deelnemen aan de stemming, nodig zijn om huidige statuten of regels die
zijn aangenomen in toepassing van Artikel 7 (h) en (i) to wijzigen. De Administrateur of een door de
Voorzitter aangeduide persoon zal aan het Belgische Ministerie van Justitie elke wijziging van de
statuten voorleggen en zal erop toezien dat deze gepubliceerd wordt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.

Artikel 7

Functies

De functies van de Vergadering bestaan uit:

a) de verkiezing van de Leden van het Bureau van het Comite Maritime International
b) de verkiezing, schorsing of uitsluiting van de Leden van het Comite Maritime International
c) de bepaling van de verschuldigde bijdragen van de Leden van het Comite Maritime

International
d) de verkiezing van de revisoren van de rekeningen
e) de controle en goedkeuring van de rekeningen en het budget
f) de verslagen van de uitvoerende Raad bestuderen en beslissingen nemen m.b.t. de

toekomstige act,iviteiten van het Comite Maritime International
g) de oproepingsbrief goedkeuren en de agenda bepalen van de Internationale Conferenties van

het Comite Maritime International, en in laatste lezing de beslissingen die daar genomen zijn,
goedkeuren

h) het opstellen van regels m.b.t. de uitsluiting van Leden
i) het opstellen van procedureregels op voorwaarde dat ze conform zijn aan huidige statuten
j) de wijziging van huidige statuten

DEEL 3 — LEDEN VAN HET BUREAU

Artikel 8

Aanstelling

De Leden van het Bureau van het Comite Maritime International zijn

a) de Voorzitter
b) de Ondervoorzitters
c) de Secretaris-Generaal
d) de Penningmeester
e) de Administrateur (indien dit een natuurlijke persoon is)
f) de leden van de Uitvoerende Raad, en
g) de uittredende Voorzitter

Artikel 9

De Voorzitter



De Voorzitter van het Comite Maritime International zit de Vergadering, de Uitvoerende Raad en

de Internationale Conferenties die door het Comite Maritime International worden georganiseerd,

voor.

Hij is van rechtswege Lid van elk comite, van elke Internationale commissie of van elke werkgroep die

door de Uitvoerende Raad wordt aangesteld.

Met de hulp van de Secretaris-Generaal en de Administrateur voert hij de beslissingen van de
Vergadering en van de Uitvoerende Raad uit, houdt hij toezicht op de werkzaamheden van de

Internationale commissies en de werkgroepen en vertegenwoordigt hij het Comite Maritime

International Haar de buitenwereld.

De Voorzitter zal de bevoegdheid hebben om overeenkomsten of to sluiten en ze in naam en voor

rekening van het Comite Maritime International uit to voeren, en dergelijke bevoegdheid to verlenen

aan andere Leden van het Bureau van het Comite Maritime International.

De Voorzitter is gemachtigd om rechtsvorderingen into stellen in naam en voor rekening van het

Comite Maritime International. Hij kan deze bevoegdheid verlenen aan andere Leden -van het Bureau
van het Comite Maritime International. Indien de Voorzitterverhinderd is, of indien hij om Welke reden

ook in de onmogelijkheid verkeert om to handelen en er zich dringende maatregelen opdringen,

kunnen vijf Leden van het Bureau, die samen handelen, beslissen om een rechtsvordering into stellen,

op voorwaarde dat ze de andere Leden van het Bureau hiervan op de hoogte stellen. Ze zullen Been

andere maatregelen treffen dan deze die dringend zijn.

I n het algemeen bestaat de taak van de Voorzitter erin om to zorgen voor de continu~iteit en de

ontwikkeling van de werkzaamheden van het Comite Maritime International.

De Voorzitter wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar en is een keer herverkiesbaar.

Artikel 10

De Ondervoorzitters

Het Comite Maritime International heeft twee Ondervoorzitters die tot voornaamste taak hebben

de Voorzitter en de Uitvoerende Raad raad to geven, en andere taken die hen door de uitvoerende

Raad zijn toebedeeld.
De oudste Ondervoorzitter venrangt als Lid van het Bureau van het Comite Maritime International

de Voorzitter wanneer deze afwezig is of in de onmogelijkheid is om zijn functie uit to voeren.

Beide Ondervoorzitters worden verkozen voor een mandaat van vierjaar, dat een keer hernieuwd ;- \

kan worden. U

Artikel 11

De Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal is in het bijzonder verantwoordelijk voor het treffen van de niet

administratieve voorbereidingen voor de Internationale Conferenties, seminaries en colloquia die het

Comite Maritime International organiseert, en de contacten to onderhouden met andere
Internationale organisaties. Andere taken kunnen hem toebedeeld worden door de Uitvoerende Raad
en de Voorzitter.

De Secretaris-Generaal wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar, verlengbaar zonder

beperking in de tijd. Het aantal opeenvolgende mandaten van de Secretaris-Generaal is onbeperkt.



Artikel 12

De Penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de fondsen van het Comite Maritime International. Hij int

de fondsen, doet verrichtingen of geeft toestemming tot het betalen van vergoedingen in

overeenstemming met de richtlijnen van de Uitvoerende Raad.

De Penningmeester doet de boekhouding. Hij bereidt de financiele balansen voor m.b.t. het voorbije

jaar in overeenstemming met de Internationale boekhoudkundige normen, en bereidt de budgetten

voor die voor het lopende Burgerlijke jaar en het daaropvolgende jaar voorgesteld worden.

De Penningmeester zal de financiele balansen en voorgestelde budgetten ter revisie voorleggen

aan de revisoren en het Comite voor revisie, aangeduid door de Uitvoerende Raad en legt ze na

verbetering ter revisie voor aan de Uitvoerende Raad en ter goedkeuring aan de Vergadering ten

laatste op de eerste vergadering van de Uitvoerende Raad van het Burgerlijke jaar volgend op het

boekhoudjaar in kwestie.

De Penningmeester wordt verkozen voor een mandaat van vierjaar. Zijn mandaat is hernieuwbaar.

Het aantal opeenvolgende mandaten van de Penningmeester is onbeperkt.

Artikell3

De Administrateur

De functies van de Administrateur bestaan erin:

a) de oproepingsbrieven uit to sturen voor alle bijeenkomsten van de Vergadering en Uitvoerende

Raad, Internationale conferenties, seminaries en colloquia, evenals voor alle vergaderingen van de

comites, Internationale commissies en werkgroepen,

b) de agenda's, proces-verbalen en verslagen van deze vergaderingen uitsturen

c) alle nodige administratieve schikkingen to treffen met het oog op deze vergaderingen

d) elke actie ondernemen, op eigen initiatief of door delegatie, om volledige uitvoering to geven aan

de beslissingen van administratieve aard die genomen zijn door de Vergadering, de uitvoerende

Raad en de Voorzitter,

e) zorgen voor het uitsturen van verslagen en documenten op vraag van de Voorzitter, de Secretaris-

Generaal of de Penningmeester, of goedgekeurd door de Uitvoerende Raad,

f) zorgen voor het up to date houden van ledenlijsten en de jaarlijkse publicatie ervan in toepassing

van artikel 3;

g) in het algemeen de dagelijkse taak van het secretariaat van het Comite Maritime International op

zich nemen.

De Administrateur kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon. Als de Administrateur

een rechtspersoon is, zal ze vertegenwoordigd worden door een natuurlijke persoon om to kunnen

zetelen in de Uitvoerende Raad. De Administrateur als natuurlijke persoon kan tevens de functie

van Penningmeester van het Comite Maritime International uitoefenen indien hij voor die functie

is verkozen.

De Administrateur als natuurlijke persoon wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar. Zijn

mandaat is hernieuwbaar. Het aantal opeenvolgende mandaten van de Administrateur is onbeperkt.

De Administrateur als rechtspersoon wordt verkozen door de Vergadering op voordracht van de

Uitvoerende Raad en blijft in functie tot er een opvolger verkozen is.



Artikel 14

De leden van de Uitvoerende Raad

De Uitvoerende Raad van het Comite Maritime International telt acht leden, waarvan de functie
beschreven staat in artikel 18.

De leden van de Uitvoerende Raad zijn verkozen in functie van hun persoonlijke verdiensten,
waarbij rekening gehouden wordt met een evenwichtige verdeling van de juridische systemen en
regio's in de wereld, waartoe de Lidverenigingen behoren.

Elk lid van de Uitvoerende Raad wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat een keer
hernieuwbaar is.

Artikel 15

Benoemingen

Er is een Benoemingscomite opgericht met als taak natuurlijke personen voor to dragen met het
oog op hun verkiezing voor een functie binnen het Comite Maritime International.

Het Benoemingscomite is als volgt samengesteld:
a) een voorzitter, die een beslissende stem heeft bij verdeeldheid van de stemmen, en die verkozen

is door de Uitvoerende Raad;

b) de Voorzitter en Oud-Voorzitters;
c) een Lid dat verkozen is door de Ondervoorzitters;
d) een Lid dat verkozen is door de leden van de Uitvoerende Raad.
Ongeacht de bepalingen van voorgaande alinea, mag een kandidaat nooit zetelen in de schoot van

het Benoemingscomite tijdens de beraadslaging over de kandidatuurstelling m.b.t. de functie
waarvoor hij zich kandidaat stelt.

De Voorzitter van het Benoemingscomite, die handelt in naam van dit Comite, bepaalt eerst of er
Been Leden van het Bureau zijn die, als ze herverkiesbaar zijn, beschikbaar zijn om een nieuw mandaat
op to nemen. Vervolgens vraagt hij het advies van de Lidverenigingen m.b.t. voorte dragen kandidaten.
Rekening houdend met deze adviezen, doet het Benoemingscomite voorstellen.

De voorzitter van het Benoemingscomite deelt de door het Comite voorgestelde kandidaten tijdig
mee aan de Administrateur zodat ze minimum 90 dagen voor de jaarlijkse Vergadering, die wordt
samengeroepen om de voorgestelde kandidaten to verkiezen, meegedeeld kunnen worden.

Lidverenigingen kunnen, los van het Benoemingscomite, voorstellen doen m.b.t. de verkiezing voor
Bender Welke functie, op voorwaarde dat deze ten laatste drie werkdagen voor de jaarlijkse
Vergadering, die wordt bijeengeroepen voor de verkiezing van de voorgestelde kandidaten, aan de
Administrateur zijn overgemaakt.

Het Uitvoerend Comite kan voorstellen doen m.b.t. de verkiezing van de functie van Secretaris-
Generaal, Penningmeester, en/of Administrateur. Dergelijke voorstellen zullen overgemaakt worden
aan de Voorzitter van het Benoemingscomite tenminste honderdtwintig dagen voor de jaarlijkse
Vergadering die wordt samengeroepen ter verkiezing van de voorgestelde kandidaten.

Artikel 16

De uittredende Voorzitter

De uittredende Voorzitter van het Comite Maritime International heeft de bevoegdheid om deel to
nemen aan alle vergaderingen van de uitvoerende Raad, en kan, indien hij dit wenst, de Voorzitter en
de uitvoerende Raad raadgeven.



DEEL 4— UITVOERENDE RAAD

Artikel 17

Samenstelling

De uitvoerende Raad is samengesteld uit:

a) de Voorzitter

b) de Ondervoorzitters

c) de Secretaris-Generaal

d) de Penningmeester

e) de Administrateur, indien hij een natuurlijke persoon is

f) de leden van de Uitvoerende Raad

g) de uittredende Voorzitter

Artikel 18

Functies

De functies van de Uitvoerende Raad zijn

a) het ontvangen en onderzoeken van verslagen die betrekking hebben op de relaties met

(i) de Lidverenigingen

(ii) de "CMI Charitable Trust", en

(iii) de Internationale organisaties

b) het onderzoeken van documenten en studies bestemd

(i) voor de Vergadering

(ii) voor de Lidverenigingen, met betrekking tot de werkzaamheden van het Comite

Maritime International, en hen hierbij adviserend over elke nuttige evolutie,

(iii) voor de Internationale organisaties om hen to informeren over de zienswijze van het

Comite Maritime International over geschikte onderwerpen;

C~ c) het opstarten van onderzoek Haar nieuwe werkzaamheden binnen het werkdomein van het

Comite Maritime International, het oprichten van permanente comites, Internationale

commissies en werkgroepen met het oog hierop, het aanduiden van Voorzitters, van Adjunct

Voorzitters en Rapporteurs van dergelijke comites, commissies en werkgroepen en het

controleren van hun activiteit;

d) anders eenderwelke specifieke activiteit opstarten die kadert in de doelstelling van het Comite

Maritime International, en daartoe personen benoemen.

e) de aanwerving van nieuwe Leden van het Comite Maritime International aanmoedigen en

bevorderen;

f) het controleren van de financien van het Comite Maritime International en het benoemen van

een Auditcomite;

g) zo nodig, to voorzien ten voorlopige titel in een vacature voor de functie van Secretaris-

Generaal, van Penningmeester of van Administrateur;

h) het voordragen van onafhankelijke revisoren voor de jaarlijkse financiele rekeningen,

voorbereid door de Penningmeester, en/of van de rekeningen van het Comite Maritime

International, met het oog op hun verkiezing door de Vergadering, en, zo nodig, ten voorlopige

titel het invullen van de vacature van de functie van revisor;



i) het onderzoeken en goedkeuren van voorstellen van publicaties van het Comite Maritime
International;

j) het bepalen van de data en de locaties van haar eigen bijeenkomsten, en, onder voorbehoud
van artikel 5, van de bijeenkomsten van de Vergadering, alsmede van seminaries en colloquia
bijeengeroepen door het Comite Maritime International;

k) een voorstel doen voor de agenda van de bijeenkomsten van de Vergadering en van de
Internationale Conferenties, de eigen agenda bepalen evenals die van de Seminaries en
Colloquia bijeengeroepen door het Comite Maritime International;

I) de beslissingen van de Vergadering uitvoeren;
m) verslag uitbrengen aan de Vergadering van de verrichte werkzaamheden en van de

aangenomen initiatieven.
De uitvoerende Raad mag haar eigen comites en werkgroepen oprichten en aan hen de door

haar geschikt bevonden delen van haar task uitbesteden. Deze comites en werkgroepen
brengen enkel en alleen verslag uit aan de Uitvoerende Raad.

Artikel 19

Bijeenkomsten en quorum

De Uitvoerende Raad komt minstens twee keer per jaar samen. Zij kan bijeenkomen gebruik
makend van elektronische middelen. Maar een bijeenkomst met fysieke aanwezigheid van de Leden
van de Uitvoerende Raad zal minstens een keer per jaar plaatsvinden, tenzij er omstandigheden zijn
buiten de wil van de Uitvoerende Raad om die dit verhinderen. De Uitvoerende Raad kan evenwel, zo
de omstandigheden dit vereisen, beslissingen nemen zonder dat een bijeenkomst is bijeengeroepen
op voorwaarde dat alle Leden volledig geinformeerd waren en een meerderheid haar schriftelijke
instemming heeft gegeven. Elke beslissing die genomen is zonder fysieke bijeenkomst van de Leden
van de Uitvoerende Raad zal bekrachtigd worden op de volgende vergadering in aanwezigheid van de
Leden van de Uitvoerende Raad.
Op elke bijeenkomst van de Uitvoerende Raad kan deze maar geldig beraadslagen indien zeven van

haar Leden, met inbegrip van de Voorzitter of de Ondervoorzitter, en minstens drie leden van de
Uitvoerende Raad aanwezig zijn. Elke beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de Voorzitter, of, in zijn afwezigheid, deze
van de oudste aanwezige Ondervoorzitter, doorslaggevend zijn.

~~
DEEL 5 — INTERNATIONALE CONFERENTIES

Artikel 20

Samenstelling en Stemmen

Het Comite Maritime International houdt Internationale Conferentie op de data en locaties die door
de Vergadering zijn goedgekeurd om to beraadslagen over resoluties aangaande onderwerpen die
vermeld staan op de agenda die eveneens door de Vergadering is goedgekeurd, en ze aan to nemen.

De Internationale Conferentie is samengesteld uit alle Leden van het Comite Maritime International
en uit waarnemers waarvan de aanwezigheid is goedgekeurd door de Uitvoerende Raad.

Elke Lidvereniging met stemrecht mag zich laten vertegenwoordigen door tien afgevaardigden en
door de Gewone Leden, leden van hun Vereniging. Elk Raadgevend Lid mag zich laten
vertegenwoordigen door drie afgevaardigden. Een waarnemer mag zich maar laten
vertegenwoordigen door een afgevaardigde.



Elke aanwezige lidvereniging met stemrecht beschikt over een stem op de Internationale
Conferentie, met uitsluiting van de andere Leden en met uitsluiting van de Leden van het Bureau van
het Comite Maritime International in hun hoedanigheid van lid van dit Bureau.

Het stemrecht kan niet worden overgedragen Hoch worden uitgevoerd bij volmacht.
Resoluties van Internationale Conferenties worden genomen bij eenvoudige meerderheid van

stemmen van de aanwezige Lidverenigingen met stemrecht die deelnemen aan de stemming.

DEEL 6— FINANCIEN

Artikel 21

Laattijdige betaling van Bijdragen

Lidverenigingen die meer dan een jaar to rekenen vanaf het einde van het burgerlijke jaar voor
hetwelk de bijdrage verschuldigd is, nalatig zijn hun bijdrage to betalen, worden beschouwd als zijnde
in gebreke en hebben geen stemrecht meer totdat hun schuld is aangezuiverd.

Lidverenigingen die bijdragen verschuldigd zijn en die minstens twee jaar to rekenen vanaf het
einde van het burgerlijke jaar voor hetwelk de bijdrage verschuldigd is, nalatig zijn hun bijdrage to
betalen, genieten niet langer, behoudens andersluidende beslissing van de Uitvoerende Raad, van het
toezenden van de publicaties, Hoch van de overige rechten en voordelen die toebehoren aan de leden
en dit totdat hun schuld is aangezuiverd;

Het in gebreke blijven om de verschuldigde bijdragen van minstens drie jaar to betalen, vormt een
voldoende motief om een Lid uit to sluiten. Wanneer een Lid is uitgesloten door de Vergadering met
als enig motief het nalaten van het betalen van de bijdragen, kan de Uitvoerende Raad stemmen dat
het lid opnieuw lid wordt, zo de achterstallen zijn betaald en onder voorbehoud van de bekrachtiging
door de Vergadering. De Vergadering kan aan de Voorzitter en/of Penningmeester de bevoegdheid
geven om to anderhandelen met het nalatige Lid, over het bedrag en de betaling van de achterstallen
en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Uitvoerende Raad.

De bijdragen die van een nalatig lid ontvangen worden, worden, tenzij anders overeengekomen en
goedgekeurd, toegerekend in chronologische volgorde, to beginnen met het oudste niet betaalde
burgerlijke jaar.

Artikel 22

Financiele aangelegenheden en aansprakelijkheden

De Administrateur en de revisoren ontvangen een door de Uitvoerende Raad vastgelegde
vergoeding.

De leden van de Uitvoerende Raad en de Voorzitters van de permanente comites, de Voorzitters
en de verslaggevers van de Internationale commissies en van de werkgroepen hebben recht op
terugbetaling van hun reiskosten gemaakt voor rekening van het Comite Maritime International,
overeenkomstig de richtlijnen van de Uitvoerende Raad.

De Uitvoerende Raad kan ook de terugbetaling goedkeuren van andere kosten die voor rekening
van het Comite Maritime International zijn gemaakt.

Het Comite Maritime International zal niet aansprakelijk zijn voor Baden of nalatigheden van haar
Leden. De aansprakelijkheid van het Comite Maritime International is beperkt tot haar activa.



Artikel 23

Toepasselijke wet

Alles wat niet geregeld is door huidige statuten wordt geregeld door het Belgische recht, met name

door de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de Internationale
verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel (Belgisch

Staatsblad 5 november 1919) zoals nadien gewijzigd of aangevuld, en zo nodig, door andere

bepalingen van eelgisch recht.

DEEL 7 — OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 24

Huidige statuten worden van kracht de tiende dag na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het `—'
Comite Maritime International, opgericht in Antwerpen in 1897 zal alsdan een Vereniging zijn in de zin
van de Belgische wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de
Internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of

pedagogisch doel en zal alsdan rechtspersoonlijkheid hebben. Middels huidige statuten nemen de
leden akte van de datum van oprichting van het Comite Maritime International, als een feitelijke
vereniging, met name 6 juni 1897.

Artikel 25

Procedure van ontbinding en vereffening

Middels een verzoek gericht aan de Administrateur ten laatste 180 dagen voor de bijeenkomst van
een gewone of buitengewone vergadering, kan de Vergadering bij stemming beslissen tot de
ontbinding van het Comite Maritime International. De ontbinding vereist de aanwezigheid van
minstens de helft van de stemgerechtigde Lidverenigingen en een drievierde meerderheid van de
stemmen van de aanwezige stemgerechtigde Lidverenigingendie deelnemen aan de stemming. Indien J
voor de ontbinding wordt gestemd, zal de vereffening plaatsvinden overeenkomstig het Belgische
recht. Na aanzuivering van alle schulden en de betaling van elke redelijke uitgave met betrekking tot
de vereffening, zal het saldo van de activa van het Comite Maritime International, zo dit er is,
toekomen aan het Liefdadigheidsfonds van het Comite Maritime International, een rechtspersoon
Haar het recht van het Verenigd Koninkrijk.

De oprichters

Patrick Griggs, advocaat, met de Britse nationaliteit

Blakes, Toot Hill, Nr Ongar, Essex CM 5 9 PU, Verenigd-Koninkrijk

Wim Fransen, advocaat, met de Belgische nationaliteit

Sorbenlaan 24, B-2610 Wilrijk, Belgie

Benoit Goemans, advocaat, docent, met de Belgische nationaliteit
Kasteeldreef 23, B-2520 Ranst, Belgie



Naam : Comite Maritime International

Rechtsvorm : Internationale Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel : Mechelsesteenweg 196, 2018 Antwerpen, Belgie

Ondernemingsnr.:

Voorwerp akte : Statuten

Comite Maritime International

STATUTEN

DEEL 1—ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Naam en doel

De naam van de vereniging die het voorwerp is van huidige statuten is "Comite Maritime

I nternational". Het Comite Maritime International is een niet-gouvernementele internationals

organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in Antwerpen in 1897, die tot doel heeft bij to dragen,

met alle gepaste werkzaamheden en middelen, aan de eenmaking van het maritieme recht in al zijn

aspecten.

Met het oog hierop zal ze de oprichting van nationals Verenigingen van maritiem recht

aanmoedigen. Ze zal met andere internationals organisaties samenwerken.

Artikel 2

Bestaan en zetel

Het Comite Maritime International heeft rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de Belgische wet

van 25 oktober 1919 zoals later gewijzigd. De zetel van het Comite Maritime International is gevestigd

to B-2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196. De zetel kan worden verplaatst Haar elks andere plaats

i n Belgie middels een eenvoudige beslissing van de Uitvoerende Raad gepubliceerd in de Bijlagen van

het Belgisch staatsblad.

Artikel 3

Leden en aansprakelijkheid

a) De Leden met stemrecht van het Comite Maritime International zijn de nationals (of

multinationals) Verenigingen van maritiem recht, die tot Lid verkozen zijn door de Vergadering,



waarvan de doelstellingen conform zijn aan die van het Comite Maritime International en waarvan het
Lidmaatschap toegankelijk moet zijn voor alle personen (natuurlijke personen of rechtspersonen die
wettelijk zijn opgericht overeenkomstig de wetten en de gebruiken van hun land van oorsprong) die,
ofwel deelnemen aan maritieme activiteiten, ofwel gespecialiseerd zijn in het maritieme recht. Elke
Lidvereniging moet zijn samengesteld en geleid op democratische wijze en moet het evenwicht
bewaren tussen de diverse belangen in haar schoot.

Als er in een land Been Nationale vereniging bestaat en een vereniging van zo'n land haar
kandidatuur stelt om Lid to worden van het Comite Maritime International, dan kan de Vergadering
zulk een vereniging als Lid van het Comite Maritime International aanvaarden nadat ze er zich van
vergewist heeft dat het doel, of een van de doelstellingen van deze vereniging de eenmaking is van het
maritieme recht in al haar aspecten.

Elke verwijzing in huidige statuten Haar Lidverenigingen omvat elke organisatie die toegelaten is als
Lid overeenkomstig dit artikel.

Per land komt een enkele organisatie in aanmerking als Lid van het Comite Maritime International,
tenzij de Vergadering anders beslist. Een multinationale vereniging komt slechts in aanmerking als Lid
als geen enkele van de Staten waaruit deze vereniging is samengesteld een Lidvereniging heeft. Een
jaarlijks to publiceren lijst zal de nationale (of multinationale) Verenigingen opsommen die lid zijn van
het Comite Maritime International.

b) Indien een nationale (of multinationale) Lidvereniging van het Comite Maritime International
Been rechtspersoonlijkheid heeft overeenkomstig het recht van het land waar deze vereniging is
gevestigd, zullen de leden (die natuurlijke personen zijn of rechtspersonen die wettelijk zijn opgericht
overeenkomstig de wetten en de gebruiken van hun land van oorsprong) van deze Vereniging
gezamenlijk handelen overeenkomstig hun nationale recht en zullen ze geacht worden de
Lidvereniging to vormen wat de toetreding ervan betreft tot het Comite Maritime International.

c) Individuele leden van Lidverenigingen kunnen verkozen worden tot gewone Leden van het
Comite Maritime International door de Vergadering op voordracht uitgaande van de betrokken
Vereniging en mits goedkeuring van de Uitvoerende Raad. Personen kunnen ook ten individuele titel
verkozen worden door de Vergadering tot gewoon Lid op voordracht van de Uitvoerende Raad. Het
lidmaatschap als gewoon Lid wordt beschouwd als een eer en zal toegekend worden rekening houdend
met de bijdragen die de kandidaten hebben gedaan aan de werkzaamheden van het Comite Maritime
International en/of de diensten die ze hebben geleverd aan het maritiem recht, aan maritieme zaken
of commerciele praktijken die eraan gelieerd zijn. Een jaarlijks to publiceren lijst zal de gewone Leden
van het Comite Maritime International opsommen. De gewone Leden die behoren tot of hebben
behoord tot een Vereniging die niet langer Lid is van het Comite Maritime International kunnen ten
individuele titel gewone Leden blijven, in afwachting van de oprichting van een nieuwe Lidvereniging
in hun Staat.

d) Burgers van landen waar er geen Lidvereniging is maar die blijk hebben gegeven van
belangstelling voor de doelstellingen van het Comite Maritime International kunnen, op voordracht
van de Uitvoerende Raad, verkozen worden als Voorlopige Leden. Een van de essentiele doelstellingen
van het statuut van Voorlopig Lid is het aanmoedigen van de oprichting en de organisatie, op nationaal
of regionaal niveau, van nieuwe Verenigingen van Maritiem Recht gelieerd aan deze van het Comite
Maritime International. Het statuut van Voorlopig Lid is niet bedoeld om permanent to zijn, en de
situatie van elk Voorlopig Lid zal om de drie jaar onderzocht worden. Desalniettemin kunnen
natuurlijke personen die Voorlopig Lid zijn gedurende ten minste vijf jaar, op voordracht van de
Uitvoerende Raad, verkozen worden tot gewoon Lid door de Vergadering met een maximum van drie
per land. Een jaarlijks to publiceren lijst zal de Voorlopige Leden van het Comite Maritime International
opsommen.



e) De Vergadering kan, elke natuurlijke persoon die uitzonderlijke diensten heeft geleverd voor het
Comite Maritime International verkiezen tot Erelid, met de rechten en de voorrechten van een gewoon
Lid maar zonder een bijdrage to moeten betalen. Ereleden kunnen benoemd worden als Erelid van het
Bureau met inbegrip van Erevoorzitter of Vice-Erevoorzitter, op voorstel van de Uitvoerende Raad.

De Ereleden behoren niet tot een Lidvereniging of tot een Staat maar zijn ten persoonlijke titel lid
van het Comite Maritime International en dit voor al haar activiteiten.

Een jaarlijks to publiceren lijst zal de Ereleden van het Comite Maritime International opsommen.

f) Internationale organisaties die belangstelling hebben voor de doelstellingen van het Comite
Maritime International kunnen verkozen worden tot raadgevende leden. Een jaarlijks to publiceren
lijst zal de raadgevende leden van het Comite Maritime International opsommen.

I I. a) Leden kunnen worden uitgesloten van het Comite Maritime International omwille van

(i) het niet betalen van hun bijdrage;
(ii) gedrag dat in strijd is met het doel van het Comite zoals verwoord in de statuten;
(iii) gedrag dat het Comite of haar werk in diskrediet zou kunnen brengen.

b)
(i) Een verzoek tot uitsluiting van een Lid zal gedaan worden

(A) door elke Lidvereniging of door een gewoon Lid
(B) door de Uitvoerende Raad.

(ii) Een verzoek tot uitsluiting van een Lid moet schriftelijk zijn en gemotiveerd.
(iii) Het verzoek tot uitsluiting moet worden neergelegd bij de Secretaris generaal of bij de
Administrateur en moet in kopie worden overgemaakt aan het betrokken Lid.

c) Een verzoek tot uitsluiting volgens de alinea II (b) (i) (A) hierboven zal overgemaakt worden aan
de Uitvoerende Raad om het in overweging to nemen.

(i) Indien zulk een verzoek goedgekeurd wordt door de Uitvoerende Raad, zal het worden
overgemaakt aan de Vergadering om erover to beraadslagen zoals voorzien in artikel 7 b) van de
statuten.

(ii) Indien het verzoek niet goedgekeurd wordt door de Uitvoerende Raad, kan het
desalniettemin worden voorgelegd op de bijeenkomst van de Vergadering onmiddellijk volgend op de
bijeenkomst van de Uitvoerende Raad waarop het verzoek in overweging is genomen.

d) Over een vraag tot uitsluiting zal niet worden beraadslaagd of er zal Been akte van worden
genomen door de Vergadering indien niet minstens negentig dagen zijn verstreken Binds de
mededeling van de kopie van het verzoek tot uitsluiting aan het betrokken lid. Indien minder dan
negentig dagen zijn verstreken, zal het verzoek in overweging worden genomen op de volgende
bijeenkomst van de Vergadering.

e) (i) Het betrokken Lid mag schriftelijk antwoorden op het verzoek tot uitsluiting, en/of kan het
woord nemen op de Vergadering tijdens dewelke over het verzoek wordt beraadslaagd.

(ii) In het geval een verzoek tot uitsluiting gesteund is op een niet betaling, zoals voorzien in
artikel 3 II a) (i) hierboven, zal een effectieve betaling van alle achterstallen door het betrokken Lid,
aanzien worden als een voldoende verdediging en zal, voor zover de Penningmeester de betaling
bevestigt, het verzoek worden geacht to zijn ingetrokken.



f) (i) In het geval een verzoek tot uitsluiting gebaseerd is op een niet.betaling zoals voorzien in

alines II (a) hierboven, heeft een eenvoudige meerderheid van affirmatieve stemmen van de
stemgerechtigde Leden die gestemd hebben de uitsluiting van het Lid tot gevolg.

(ii) In het geval een verzoek tot uitsluiting gesteund is op een motief voorzien in II a) (ii) en (iii)
hierboven, heeft een tweederde meerderheid van affirmatieve stemmen van de stemgerechtigde
Leden die gestemd hebben de uitsluiting van het Lid tot gevolg.

g) Wijzigingen aan huidige bepalingen kunnen worden aangenomen overeenkomstig artikel 6 van

de statuten. Voorstellen tot wijziging dienen schriftelijk to gebeuren en zullen worden overgemaakt
aan alle Lidverenigingen niet minder dan zestig dagen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de
Vergadering op dewelke de voorgestelde wijzigingen in overweging worden genomen.

III. De aansprakelijkheid van de Leden voor de verbintenissen van het Comite Maritime
International zal beperkt zijn tot hun betaalde of verschuldigde dan wel door het Comite Maritime
International opeisbare bijdragen.

~~

DEEL 2 — VERGADERING

Artikel 4

Samenstelling

De Vergadering is samengesteld uit alle leden van het Comite Maritime International en de leden
van de Uitvoerende Raad.

Elke Lidvereniging en elk raadgevend Lid kan in de Vergadering vertegenwoordigd worden door
maximum drie afgevaardigden.

De Voorzitter kan, met de goedkeuring van de Uitvoerende Raad, waarnemers uitnodigen om,
geheel of gedeeltelijk, deel to nemen aan de bijeenkomsten van de Vergadering.

Artikel 5

Vergaderingen en quorum

De Vergadering komt jaarlijks bijeen op de datum en de plaats die door de Uitvoerende Raad
bepaald zijn. De Vergadering komt bovendien op elk moment bijeen, met een vastgestelde agenda, op
vraag van de Voorzitter, tien Lidverenigingen, of Ondervoorzitters. De kennisgevingstermijn voor de
vergaderingen bedraagt tenminste zes weken.

Op elke bijeenkomst van de Vergadering zal de aanwezigheid van tenminste vijf Lidverenigingen
met stemrecht Belden als voldoende aanwezigheidsquorum.

Artikel 6

Agenda en stemmen

Te behandelen kwesties door de Vergadering, met inbegrip van verkiezingen voor openstaande
functies zullen opgenomen worden in de agenda die samen met de kennisgeving van de vergadering



uitgestuurd wordt. Er kunnen ook beslissingen genomen worden m.b.t. kwesties die niet ingeschreven
waren op het agenda, met uitzondering van wijzigingen aan huidige statuten, mits geen van de
Lidverenigingen vertegenwoordigd op de Vergadering zich hiertegen verzet.

Elke Lidvereniging die aanwezig is op de Vergadering en die stemrecht heeft, beschikt over een
stem. Het stemrecht kan niet overgedragen worden Hoch via volmacht worden uitgeoefend. De stem
van een Lidvereniging zal uitgebracht worden door haar Voorzitter, of door een ander Lid dat hiertoe
volmacht heeft en als zodanig schriftelijk werd bevestigd aan de Administrateur.

Alle beslissingen van de Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige Lidverenigingen die stemrecht hebben en deelnemen aan de stemming. Nochtans zal een
positieve stemming van een tweederde meerderheid van alle aanwezige Lidverenigingen, die
stemrecht hebben en die deelnemen aan de stemming, nodig zijn om huidige statuten of regels die
zijn aangenomen in toepassing van Artikel 7 (h) en (i) to wijzigen. De Administrateur of een door de
Voorzitter aangeduide persoon zal aan het Belgische Ministerie van Justitie elke wijziging van de
statuten voorleggen en zal erop toezien dat deze gepubliceerd wordt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.

Artikel7

Functies

De functies van de Vergadering bestaan uit:

a) de verkiezing van de Leden van het Bureau van het Comite Maritime International
b) de verkiezing, schorsing of uitsluiting van de Leden van het Comite Maritime International
c) de bepaling van de verschuldigde bijdragen van de Leden van het Comite Maritime International
d) de verkiezing van de revisoren van de rekeningen
e) de controle en zo nodig de goedkeuring van de rekeningen en het budget
f) de verslagen van de Uitvoerende Raad bestuderen en beslissingen nemen m.b.t. de toekomstige
activiteiten van het Comite Maritime International
g) de oproepingsbrief goedkeuren en de agenda bepalen van de Internationale Conferenties van
het Comite Maritime International, en in laatste lezing de beslissingen die daar genomen zijn,
goedkeuren
h) het opstellen van regels m.b.t. de uitsluiting van Leden
i) het opstellen van procedureregels op voorwaarde dat ze conform zijn aan huidige statuten
j) de wijziging van huidige statuten

DEEL 3 — LEDEN VAN HET BUREAU

Artikel 8

Aanstelling

De Leden van het Bureau van het Comite Maritime International zijn

a) de Voorzitter
b) de Ondervoorzitters
c) de Secretaris-Generaal
d) de Penningmeester



e) de Administrateur (indien dit een natuurlijke persoon is)
f) de leden van de Uitvoerende Raad, en
g) de uittredende Voorzitter

Artikel 9

De Voorzitter

De Voorzitter van het Comite Maritime International zit de Vergadering, de Uitvoerende Raad en
de Internationale Conferenties die door het Comite Maritime International worden georganiseerd,
voor.
Hij is van rechtswege Lid van elk comite, van elke Internationale commissie of van elke werkgroep die
door de Uitvoerende Raad wordt aangesteld.
Met de hulp van de Secretaris-Generaal en de Administrateur voert hij de beslissingen van de

Vergadering en van de Uitvoerende Raad uit, houdt hij toezicht op de werkzaamheden van de
Internationale commissies en de werkgroepen en vertegenwoordigt hij het Comite Maritime
International Haar de buitenwereld. ~)

De Voorzitter zal de bevoegdheid hebben om overeenkomsten of to sluiten en ze in naam en voor ~
rekening van het Comite Maritime International uit to voeren, en dergelijke bevoegdheid to verlenen
aan andere Leden van het Bureau van het Comite Maritime International.

De Voorzitter is gemachtigd om rechtsvorderingen in to stellen in naam en voor rekening van het
Comite Maritime International. Hij kan deze bevoegdheid verlenen aan andere Leden van het Bureau
van het Comite Maritime International. Indien de Voorzitterverhinderd is, of indien hij om Welke reden
ook in de onmogelijkheid verkeert om to handelen en er zich dringende maatregelen opdringen,
kunnen vijf Leden van het Bureau, die samen handelen, beslissen om een rechtsvordering into stellen,
op voorwaarde dat ze de andere Leden van het Bureau hiervan op de hoogte stellen. Ze zullen geen
andere maatregelen treffen dan deze die dringend zijn.

In het algemeen bestaat de task van de Voorzitter erin om to zorgen voor de continu~iteit en de
ontwikkeling van de werkzaamheden van het Comite Maritime International.
De Voorzitter wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar en is een keer herverkiesbaar:

Artikel 10

De Ondervoorzitters C~

Het Comite Maritime International heeft twee Ondervoorzitters die tot voornaamste taak hebben
de Voorzitter en de Uitvoerende Raad raad to geven, en andere taken die hen door de Uitvoerende
Raad zijn toebedeeld.

De oudste Ondervoorzitter vervangt als Lid van het Bureau van het Comite Maritime International
de Voorzitter wanneer deze afwezig is of in de onmogelijkheid is om zijn functie uit to voeren.

Beide Ondervoorzitters worden verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat een keer hernieuwd
kan worden.

Artikel 11

De Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal is in het bijzonder verantwoordelijk voor het treffen van de niet
administratieve voorbereidingen voor de Internationale Conferenties, seminaries en colloquia die het



Comite Maritime International organiseert, en de contacten to onderhouden met andere
Internationale organisaties. Andere taken kunnen hem toebedeeld worden door de Uitvoerende Raad
en de Voorzitter.

De Secretaris-Generaal wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar, verlengbaar zonder
beperking in de tijd. Het aantal opeenvolgende mandaten van de Secretaris-Generaal is onbeperkt.

Artikel 12

De Penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijkvoor de fondsen van het Comite Maritime International. Hij
int de fondsen, doet verrichtingen of geeft toestemming tot het betalen van vergoedingen in
overeenstemming met de richtlijnen van de Uitvoerende Raad.

De Penningmeester doet de boekhouding. Hij bereidt de financiele balansen voor m.b.t. het
voorbije jaar in overeenstemming met de Internationale boekhoudkundige normen, en bereidt de
budgetten voor die voor het lopende Burgerlijke jaar en het daaropvolgende jaar voorgesteld worden.

De Penningmeester zal de financiele balansen en voorgestelde budgetten ter revisie voorleggen
aan de revisoren en het Comite voor revisie, aangeduid door de Uitvoerende Raad en legt ze na
verbetering ter revisie voor aan de Uitvoerende Raad en ter goedkeuring aan de Vergadering ten
laatste op de eerste vergadering van de Uitvoerende Raad van het Burgerlijke jaar volgend op het
boekhoudjaar in kwestie.

De Penningmeester wordt verkozen voor een mandaat van vierjaar. Zijn mandaat is hernieuwbaar.
Het aantal opeenvolgende mandaten van de Penningmeester is onbeperkt.

Artikel 13

De Administrateur

De functies van de Administrateur bestaan erin:
a) de oproepingsbrieven uit to sturen voor alle bijeenkomsten van de Vergadering en Uitvoerende

Raad, Internationale conferenties, seminaries en colloquia, evenals voor alle vergaderingen van de
comites, Internationale commissies en werkgroepen,

b) de agenda's, proces-verbalen en verslagen van deze vergaderingen uitsturen

O c) alle nodige administratieve schikkingen to treffen met het oog op deze vergaderingen
d) elke actie ondernemen, op eigen initiatief of door delegatie, om volledige uitvoering to geven

aan de beslissingen van administratieve aard die genomen zijn door de Vergadering, de Uitvoerende
Raad en de Voorzitter,

e) zorgen voor het uitsturen van verslagen en documenten op vraag van de Voorzitter, de
Secretaris-Generaal of de Penningmeester, of goedgekeurd door de Uitvoerende Raad,

f) zorgen voor het up to date houden van ledenlijsten en de jaarlijkse publicatie ervan in toepassing
van artikel 3;

g) in het algemeen de dagelijkse taak van het secretariaat van het Comite Maritime International
op zich nemen.

De Administrateur kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon. Als de Administrateur
een rechtspersoon is, zal ze vertegenwoordigd worden door een natuurlijke persoon om to kunnen
zetelen in de Uitvoerende Raad. De Administrateur als natuurlijke persoon kan tevens de functie van
Penningmeester van het Comite Maritime International uitoefenen indien hij voor die functie is
verkozen.



De Administrateur als natuurlijke persoon wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar. Zijn
mandaat is hernieuwbaar. Het aantal opeenvolgende mandaten van de Administrateur is onbeperkt.
De Administrateur als rechtspersoon wordt verkozen door de Vergadering op voordracht van de
Uitvoerende Raad en blijft in functie tot er een opvolger verkozen is.

Artikel 14

De leden van de Uitvoerende Raad

De Uitvoerende Raad van het Comite Maritime International telt acht leden, waarvan de functie
beschreven staat in artikel 18.

De leden van de Uitvoerende Raad zijn verkozen in functie van hun persoonlijke verdiensten,
waarbij rekening gehouden wordt met een evenwichtige verdeling van de juridische systemen en
regio's in de wereld, waartoe de Lidverenigingen behoren.

Elk lid van de Uitvoerende Raad wordt verkozen voor een mandaat van vier jaar, dat een keer
hernieuwbaar is.

Artikel 15

Benoemingen

Er is een Benoemingscomite opgericht met als taak natuurlijke personen voor to dragen met het
oog op hun verkiezing voor een functie binnen het Comite Maritime International.

Het Benoemingscomite is als volgt samengesteld:
a) een voorzitter, die een beslissende stem heeft bij verdeeldheid van de stemmen, en die verkozen
is door de Uitvoerende Raad;
b) de Voorzitter en Oud-Voorzitters;
c) een Lid dat verkozen is door de Ondervoorzitters;
d) een Lid dat verkozen is door de leden van de Uitvoerende Raad.
Ongeacht de bepalingen van voorgaande alines, mag een kandidaat nooit zetelen in de schoot van

het Benoemingscomite tijdens de beraadslaging over de kandidatuurstelling m.b.t. de functie
waarvoor hij zich kandidaat stelt.

De Voorzitter van het Benoemingscomite, die handelt in naam van dit Comite, bepaalt eerst of er
geen Leden van het Bureau zijn die, als ze herverkiesbaar zijn, beschikbaar zijn om een nieuw mandaat
op to nemen. Vervolgens vraagt hij het advies van de Lidverenigingen m.b.t. voorte dragen kandidaten.
Rekening houdend met deze adviezen, doet het Benoemingscomite voorstellen.

De voorzitter van het Benoemingscomite deelt de door het Comite voorgestelde kandidaten tijdig
mee aan de Administrateur zodat ze minimum 90 dagen voor de jaarlijkse Vergadering, die wordt
samengeroepen om de voorgestelde kandidaten to verkiezen, meegedeeld kunnen worden.

Lidverenigingen kunnen, los van het Benoemingscomite, voorstellen doen m.b.t. de verkiezing voor
Bender Welke functie, op voorwaarde dat deze ten laatste drie werkdagen voor de jaarlijkse
Vergadering, die wordt bijeengeroepen voor de verkiezing van de voorgestelde kandidaten, aan de
Administrateur zijn overgemaakt.

Het Uitvoerend Comite kan voorstellen doen m.b.t. de verkiezing van de functie van Secretaris-
Generaal, Penningmeester, en/of Administrateur. Dergelijke voorstellen zullen overgemaakt worden
aan de Voorzitter van het Benoemingscomite tenminste honderdtwintig dagen voor de jaarlijkse
Vergadering die wordt samengeroepen ter verkiezing van de voorgestelde kandidaten.

O



Artikel 16

De uittredende Voorzitter

De uittredende Voorzitter van het Comite Maritime International heeft de bevoegdheid om deel to

nemen aan alle vergaderingen van de Uitvoerende Raad, en kan, indien hij dit wenst, de Voorzitter en

de Uitvoerende Raad raadgeven.

DEEL 4 — UITVOERENDE RAAD

Artikel 17

Samenstelling

De Uitvoerende Raad is samengesteld uit:

a) de Voorzitter

b) de Ondervoorzitters

c) de Secretaris-Generaal

d) de Penningmeester

e) de Administrateur, indien hij een natuurlijke persoon is

f) de leden van de Uitvoerende Raad

g) de uittredende Voorzitter

Artikel 18

Functies

De functies van de Uitvoerende Raad zijn

a) het ontvangen en onderzoeken van verslagen die betrekking hebben op de relaties met

(i) de Lidverenigingen

(ii) de "CMI Charitable Trust", en

(iii) de Internationale organisaties

b) het onderzoeken van documenten en studies bestemd

(i) voor de Vergadering

(ii) voor de Lidverenigingen, met betrekking tot de werkzaamheden van het Comite Maritime

International, en hen hierbij adviserend over elke nuttige evolutie,

(iii) voor de Internationale organisaties om hen to informeren over de zienswijze van het Comite

Maritime International over geschikte onderwerpen;

c) het opstarten van onderzoek Haar nieuwe werkzaamheden binnen het werkdomein van. het

Comite Maritime International, het oprichten van permanente comites, Internationale commissies en

werkgroepen met het oog hierop, het aanduiden van Voorzitters, van Adjunct Voorzitters en

Rapporteurs van dergelijke comites, commissies en werkgroepen en het controleren van hun activiteit;

d) anders Bender Welke specifieke activiteit opstarten die kadert in de doelstelling van het Comite

Maritime International, en daartoe personen benoemen.

e) de aanwerving van nieuwe Leden van het Comite Maritime International aanmoedigen en

bevorderen;

f) het controleren van de financien van het Comite Maritime International en het benoemen van

Ben Auditcomite;



g) zo nodig, to voorzien ten voorlopige titel in een vacature voor de functie van Secretaris-Generaal,
van Penningmeester of van Administrateur;

h) het voordragen van onafhankelijke revisoren voor de jaarlijkse financiele rekeningen, voorbereid
door de Penningmeester, en/of van de rekeningen van het Comite Maritime International, met het
oog op hun verkiezing door de Vergadering, en, zo nodig, ten voorlopige titel het invullen van de
vacature van de functie van revisor;

i) het onderzoeken en goedkeuren van voorstellen van publicaties van het Comite Maritime
I nternational;

j) het bepalen van de data en de locaties van haar eigen bijeenkomsten, en, onder voorbehoud van
artikel 5, van de bijeenkomsten van de Vergadering, alsmede van seminaries en colloquia
bijeengeroepen door het Comite Maritime International;

k) een voorstel doen voor de agenda van de bijeenkomsten van de Vergadering en van de
Internationale Conferenties, de eigen agenda bepalen evenals die van de Seminaries en Colloquia
bijeengeroepen door het Comite Maritime International;

I) de beslissingen van de Vergadering uitvoeren;
m) verslag uitbrengen aan de Vergaderingvan de verrichte werkzaamheden en van de aangenomen

initiatieven.
De Uitvoerende Raad mag haar eigen comites en werkgroepen oprichten en aan hen de door haar

geschikt bevonden delen van haar taak uitbesteden. Deze comites en werkgroepen brengen enkel en
alleen verslag uit aan de Uitvoerende Raad.

Artikel 19

Bijeenkomsten en quorum

De Uitvoerende Raad komt minstens twee keer per jaar samen. Zij kan bijeenkomen gebruik
makend van elektronische middelen. Maar een bijeenkomst met fysieke aanwezigheid van de Leden
van de Uitvoerende Raad zal minstens een keer per jaar plaatsvinden, tenzij er omstandigheden zijn
buiten de wil van de Uitvoerende Raad om die dit verhinderen. De Uitvoerende Raad kan evenwel, zo
de omstandigheden dit vereisen, beslissingen nemen zonder dat een bijeenkomst is bijeengeroepen
op voorwaarde dat alle Leden volledig geinformeerd waren en een meerderheid haar schriftelijke
instemming heeft gegeven. Elke beslissing die genomen is zonder fysieke bijeenkomst van de Leden
van de Uitvoerende Raad zal bekrachtigd worden op de volgende vergadering in aanwezigheid van de
Leden van de Uitvoerende Raad.
Op elke bijeenkomst van de Uitvoerende Raad kan deze maar geldig beraadslagen indien zeven van

haar Leden, met inbegrip van de Voorzitter of de Ondervoorzitter, en minstens Brie leden van de
Uitvoerende Raad aanwezig zijn. Elke beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de Voorzitter, of, in zijn afwezigheid, deze
van de oudste aanwezige Ondervoorzitter, doorslaggevend zijn.

DEEL 5 — INTERNATIONALE CONFERENTIES

Artikel 20

Samenstelling en Stemmen

Het Comite Maritime International houdt Internationale Conferentie op de data en locaties die door
de Vergadering zijn goedgekeurd om to beraadslagen over resoluties aangaande onderwerpen die
vermeld staan op de agenda die eveneens door de Vergadering is goedgekeurd, en ze aan to nemen.



De Internationale Conferentie is samengesteld uit alle Leden van het Comite Maritime International
en uit waarnemers waarvan de aanwezigheid is goedgekeurd door de Uitvoerende Raad.

Elke Lidvereniging met stemrecht mag zich laten vertegenwoordigen door tien afgevaardigden en
door de Gewone Leden, leden van hun Vereniging. Elk adviserend Lid mag zich laten
vertegenwoordigen door drie afgevaardigden. Een waarnemer mag zich maar laten
vertegenwoordigen door een afgevaardigde.

Elke aanwezige Lidvereniging met stemrecht beschikt over een stem op de Internationale
Conferentie, met uitsluiting van de andere Leden en met uitsluiting van de Leden van het Bureau van
het Comite Maritime International in hun hoedanigheid van lid van dit Bureau.

Het stemrecht kan niet worden overgedragen Hoch worden uitgevoerd bij volmacht.
Resoluties van Internationale Conferenties worden genomen bij eenvoudige meerderheid van

stemmen van de aanwezige Lidverenigingen met stemrecht die deelnemen aan de stemming.

DEEL 6 — FINANCIEN

Artikel2l

Laattijdige betaling van Bijdragen

Lidverenigingen die meer dan een jaar to rekenen vanaf het einde van het burgerlijke jaar voor
hetwelk de bijdrage verschuldigd is, nalatig zijn hun bijdrage to betalen, worden beschouwd als zijnde
in gebreke en hebben geen stemrecht meer totdat hun schuld is aangezuiverd.

Lidverenigingen die bijdragen verschuldigd zijn en die minstens twee jaar to rekenen vanaf het
einde van het burgerlijke jaar voor hetwelk de bijdrage verschuldigd is, nalatig zijn hun bijdrage to
betalen, genieten niet langer, behoudens andersluidende beslissing van de Uitvoerende Raad, van het
toezenden van de publicaties, Hoch van de overige rechten en voordelen die toebehoren aan de leden
en dit totdat hun schuld is aangezuiverd;

Het in gebreke blijven om de verschuldigde bijdragen van minstens drie jaar to betalen, vormt een
voldoende motief om een Lid uit to sluiten. Wanneer een Lid is uitgesloten door de Vergadering met
als enig motief het nalaten van het betalen van de bijdragen, kan de Uitvoerende Raad stemmen dat
het lid opnieuw lid wordt, zo de achterstallen zijn betaald en onder voorbehoud van de bekrachtiging
door de Vergadering. De Vergadering kan aan de Voorzitter en/of Penningmeester de bevoegdheid
geven om to onderhandelen met het nalatige Lid, over het bedrag en de betaling van de achterstallen
en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Uitvoerende Raad.

De bijdragen die van een nalatig lid ontvangen worden, worden, tenzij anders overeengekomen en
goedgekeurd, toegerekend in chronologische volgorde, to beginnen met het oudste niet betaalde
burgerlijke jaar.

Artikel 22

Financiele aangelegenheden en aansprakelijkheden

De Administrateur en de revisoren ontvangen een door de Uitvoerende Raad vastgelegde
vergoeding.

De leden van de Uitvoerende Raad en de Voorzitters van de permanente comites, de Voorzitters
en de verslaggevers van de Internationale commissies en van de werkgroepen hebben recht op
terugbetaling van hun reiskosten gemaakt voor rekening van het Comite Maritime International,
overeenkomstig de richtlijnen van de Uitvoerende Raad.



De Uitvoerende Raad kan ook de terugbetaling goedkeuren van andere kosten die voor rekening
van het Comite Maritime International zijn gemaakt.

Het Comite Maritime International zal niet aansprakelijk zijn voor daden of nalatigheden van haar
Leden. De aansprakelijkheid van het Comite Maritime International is beperkt tot haar activa.

Artikel 23

Toepasselijke wet

Alles wat niet geregeld is door huidige statuten wordt geregeld door het Belgische recht, met name
door de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de Internationale
verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel (Belgisch
Staatsblad 5 november 1919) zoals nadien gewijzigd of aangevuld, en zo nodig, door andere
bepalingen van Belgisch recht.

DEEL 7 — OVERGANGSBEPALINGEN n
\~

Artikel 24

Huidige statuten worden van kracht de tiende dag na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het
Comite Maritime International, opgericht in Antwerpen in 1897 zal alsdan een Vereniging zijn in de zin
van de Belgische wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de
Internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of
pedagogisch doel en zal alsdan rechtspersoonlijkheid hebben. Middels huidige statuten nemen de
leden akte van de datum van oprichting van het Comite Maritime International, als een feitelijke
vereniging, met name 6 juni 1897.

Artikel 25

Procedure van ontbinding en vereffening

Middels een verzoek gericht aan de Administrateur ten laatste 180 dagen voor de bijeenkomst van ~\
een gewone of buitengewone vergadering, kan de Vergadering bij stemming beslissen tot de U
ontbinding van het Comite Maritime International. De ontbinding vereist de aanwezigheid van
minstens de helft van de stemgerechtigde Lidverenigingen en een drievierde meerderheid varr de
stemmen van de aanwezige stemgerechtigde Lidverenigingen dIe deelnemen aan de stemming. Indien
voor de ontbinding wordt gestemd, zal de vereffening plaatsvinden overeenkomstig het Belgische
recht. Na aanzuivering van alle schulden en de betaling van elke redelijke uitgave met betrekking tot
de vereffening, zal het saldo van de activa van het Comite Maritime International, zo dit er is,
toekomen aan het Liefdadigheidsfonds van het Comite Maritime International, een rechtspersoon
Haar het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Benoit Goemans
lid van de Uitvoerende Raad
gevolmachtigde


