
STATUTEN –  23 September 2019
==========================================================

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De Stichting draagt de naam Stichting Greenpeace Council en is gevestigd te Amsterdam.

DEFINITIES
Artikel 2
In deze statuten en in het Reglement zoals vermeld in artikel 12 wordt verstaan onder:

a. “de Stichting”: de in artikel 1 bedoelde Stichting;
b. “de Deelnemers”: de Deelnemers als bedoeld in artikel 6, lid 1;
c. “de Nationale Organisaties”: Deelnemers als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b I;
d. “de Regionale Organisaties”: Deelnemers als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b II;
e. “Kandidaat Organisaties”: Deelnemers als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b III;
f. “Council”: de Council als bedoeld in artikel 7;
g. “het Bestuur”: het in artikel 8 bedoelde Bestuur;
h. “het Reglement”: het Reglement als bedoeld in artikel 12.

DOEL
Artikel 3

1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. haar nationale organisaties te coördineren bij de uitvoering van hun doelstellingen, hun zo nodig bijstand te verlenen,
en al hun belangen in de ruimste zin te behartigen;

b. Alle andere taken op zich te nemen welke haar doel kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld:
- bepaalde misbruiken proberen te beëindigen;
- een bepaald diersoort proberen te redden;
- met het oog op de toekomst, geweldloze gerichte actie te organiseren om op die wijze te helpen een principiële
verandering in het menselijk denken teweeg te brengen en zo bij te dragen tot grotere ecologische bewustwording.

3. De aan de vervulling van haar sub 2 a vermelde taken verbonden kosten zullen volgens een door het Bestuur vast te stellen
omslagregeling aan de organisaties van de Stichting in rekening worden gebracht.

MIDDELEN
Artikel 4
Om haar doelstellingen te bereiken, zal de Stichting campagnes coördineren.

FINANCIËLE MIDDELEN
Artikel 5
De middelen van de Stichting bestaan uit:

a. het stichtingskapitaal;
b. bijdragen van de Nationale en Regionale organisaties;
c. donaties, subsidies en andere bijdragen;
d. giften, erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. inkomsten uit beleggingen;
f. baten uit anderen hoofde:

DEELNEMERS
Artikel 6
1. a. De Deelnemers als hierna in lid 1.b. nader te omschrijven zijn opgenomen in de “List of Candidate, National and Regional
Organisations ” als bedoeld in het Reglement. De “List of Candidate, National and Regional Organisations” wordt bijgehouden
en gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Reglement.
b. De Stichting kent de volgende soorten Deelnemers:
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I. Nationale Organisaties: dit zijn de nationale instellingen die door de Stichting met inachtname van het hierna in lid 2
bepaalde als zodanig zijn erkend;

II. Kandidaat Organisaties: zijn Deelnemers die door de stichting als zodanig zijn erkend.
III. Regionale Organisaties: dit zijn de instellingen die in meer dan een land opereren en die door de Stichting met
inachtname van het hierna in lid 2 bepaalde als zodanig zijn erkend. Regionale Organisaties hebben dezelfde rechten
en plichten als Nationale Organisaties.

2. Een nieuwe nationale organisatie van de Stichting is een land, dat door een besluit van het Bestuur als nationale
organisatie is toegelaten, welk besluit met algemene stemmen genomen dient worden waarin alle leden van het Bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Erkenning van een Deelnemer door de Stichting vindt plaats volgens de bepalingen van het Reglement.
4. Het Bestuur van de Stichting kan met viervijfdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluiten een nationale organisatie te royeren en haar recht om
de naam “Greenpeace” te dragen, in te trekken.
5. De internationale en nationale verklaringen omtrent beleid door Deelnemers moeten overeenstemmen met het beleid van
de Stichting.

DE COUNCIL
Artikel 7
1. De vertegenwoordigers van de Deelnemers in vergadering bijeen vormen de Council en zijn leden.
2. a. Vertegenwoordigers van de Deelnemers moeten door iedere Deelnemer ten minste zestig dagen voor de vergadering
van de Council worden benoemd.
b. Indien geen vertegenwoordiger tijdig door de Nationale Organisatie is aangewezen, of indien een vertegenwoordiger
aftreedt en niet is vervangen binnen zestig dagen na aftreden, dan zal het Bestuur een dergelijke vertegenwoordiger
benoemen.
c. De vertegenwoordiging van een Deelnemer in de Council vindt plaats door een door iedere Deelnemer aangewezen
vertegenwoordiger, krachtens een genoegzame schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Council.
3. De volgende Deelnemers kunnen vergaderingen van de Council bijwonen, onverminderd hetgeen in het Reglement bepaald
is omtrent het toe te laten aantal vertegenwoordigers.
I. Nationale Organisaties;
II. Regionale Organisaties;
III. Kandidaat Organisaties.
Nationale Organisaties en Regionale Organisaties zijn Deelnemers met stemrecht.
4. Iedere stemgerechtigde Deelnemer heeft zoveel stemmen als vastgesteld in het Reglement; Kandidaat-Deelnemers hebben
geen stemrecht.
5. a. De Council kan besluiten nemen over onder meer het “inter alia” beleid, campagnebeleid en richting.

b. De Council zal een vergadering per kalenderjaar houden: een zogenaamde Annual General Meeting (AGM).
c. Besluiten genomen op de vergaderingen van de Council zijn verdeeld in vier categorieën, zoals uitgelegd in het

Reglement;
deze zijn:

- besluiten over algemene onderwerpen;
- besluiten over bijzondere onderwerpen;
- besluiten over autorisatie van uitgaven;
- besluiten over wijziging van deze statuten.

6. Alle besluiten van de Council worden genomen met ten minste de volgende meerderheid van stemmen:
I. een voorstel met betrekking tot algemene onderwerpen zal worden aangenomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde Deelnemers;
II. een voorstel met betrekking tot bijzondere onderwerpen zal worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van
de uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde Deelnemers;
III. een voorstel met betrekking tot ‘autorisatie van uitgaven’ zal worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de stemmen van de stemgerechtigde Deelnemers;
IV. een voorstel met betrekking tot wijziging van deze statuten zal worden aangenomen met een viervijfdemeerderheid van
uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde Deelnemers.
V. een voorstel met betrekking tot ontslag van een Bestuurslid zal worden aangenomen met een tweederdemeerderheid van
de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde Deelnemers.
7. De Council kan besluiten een zogenaamde ‘Extraordinary General Meeting’ (EGM) te houden zoals in de Statuten en het
Reglement is bepaald;
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8. De voorzitter van de Council is gewoonlijk de voorzitter van het Bestuur, of zijn gemachtigde.
9. De beslissingen van de jaarlijkse vergadering van de Council zullen het Bestuur binden vanaf vijftien december van ieder
jaar, tenzij het Bestuur voor die datum een andersluidende beslissing heeft genomen. Indien ten aanzien van een bijzonder
onderwerp, zoals in het Reglement gedefinieerd, door het Bestuur andersluidend is beslist dan door de Council, dient het
Bestuur een vergadering van de Council bijeen te roepen, teneinde zijn beslissing te rechtvaardigen, een en ander naar het
bindend oordeel van het Bestuur.
10. Indien door het Bestuur tussen twee ‘Annual General Meetings’ in over belangrijke onderwerpen moet worden beslist, zal
de procedure worden gevolgd als vastgesteld in het Reglement.

BESTUUR
Artikel 8
1. De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur.
2. a. Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden die voor een periode tot drie jaar worden benoemd.

b. Met uitzondering van de voorzitter worden alle Bestuursleden benoemd door de Council.
c. De leden van het Bestuur die door de Council zijn gekozen benoemen tezamen een voorzitter van het Bestuur uit
hun midden of daarbuiten.
d. Alle leden van het Bestuur zijn herbenoembaar tot een maximale aaneengesloten periode van zeven jaar. Na ten
minste drie jaar uit het Bestuur te zijn geweest kunnen voormalige Bestuursleden opnieuw in aanmerking komen voor
benoeming.
e. Het Bestuur is bevoegd de voorzitter als zodanig van zijn functie te ontheffen, mits zulks geschiedt in een voltallige
vergadering van het Bestuur met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
f. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door het Bestuur alsook door drie
gezamenlijk handelende leden van het Bestuur; een enkel lid van het Bestuur en/of de International Executive Director
mag de Stichting vertegenwoordigen indien door alle leden van het Bestuur aan die persoon machtiging is verleend
voor nauwkeurig omschreven rechtshandelingen welke verband houden met een spoedeisende specifieke zaak; van
een dergelijke machtiging zal moeten blijken uit de notulen van een Bestuursvergadering.

4. De leden van het Bestuur zijn onder andere bevoegd:
a. de functionarissen in dienst van de Stichting als zodanig aan te stellen, hen te ontslaan en hun vergoeding vast te

stellen;
b. het hoofdkantoor van de Stichting te verplaatsen;
c. tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het

sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

d. het gebruik van de naam “Greenpeace” en het vignet te controleren en te beschermen;
e. tot het aanbevelen van criteria voor de structuur en de werking van de Nationale Organisaties van de Stichting;

het  adviseren bij het wijzigen van de statuten, reglementen of beginselverklaringen van deze nationale
organisaties teneinde te waarborgen dat aan de aanbevolen criteria wordt voldaan;

f. het controleren en beschermen van de fondsen en andere activa van de organen van de Stichting;
g. gemachtigde(n) aan te wijzen;
h. de beloning van de International Executive Director vast te stellen;
i. de boeken en bescheiden van de Nationale Organisaties te inspecteren, en kopieën en/of uittreksels daarvan te

maken. Ieder lid van het Bestuur of een schriftelijk gevolmachtigde is daartoe bevoegd.
5. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

a) door het ontslag van een Bestuurslid om een van de volgende redenen: disfunctioneren; het nalaten om door de
Council genomen en door het Bestuur geratificeerde beslissingen uit te voeren; gedrag dat de organisatie en haar
campagnes ernstig schaadt; het financieel of politiek in gevaar brengen van de organisatie;
belangenverstrengeling; of het ondernemen van partijpolitieke activiteiten.

b) door faillietverklaring; wanneer hem surseance van betaling wordt verleend; of door ondercuratelestelling.
c) door het verstrijken van de benoemingstermijn;
d) door het bedanken van een Bestuurslid, hetgeen schriftelijk ter kennisname aan de secretaris van het Bestuur

dient te geschieden, met vermelding van het tijdstip van inwerkingtreding. Geen Bestuurslid mag bedanken
wanneer de Stichting niet met ten minste drie Bestuursleden achterblijft;

e) door het overlijden van een Bestuurslid.
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6. Wanneer een door de Council benoemd Bestuurslid defungeert, wordt de Council daarvan schriftelijk op de hoogte
gesteld en zal de Council om in deze vacature te voorzien binnen zestig dagen daarna een nieuw Bestuurslid
aanwijzen.
Indien de Council in gebreke blijft mag het Bestuur tijdelijk een Bestuurslid benoemen totdat de Council een nieuw
Bestuurslid heeft aangewezen.

7. Het Bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat
alle leden van het Bestuur hun stem schriftelijk uitbrengen.

8. Voor zover in deze Statuten niet anders bepaald, besluit het Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de
stemmen in het Bestuur staken, heeft de voorzitter een beslissende stem.

9. Indien te eniger tijd minder dan het vereiste aantal Bestuursleden in functie is, vormen de overgebleven Bestuursleden
respectievelijk vormt het enige overgebleven Bestuurslid niettemin een wettig Bestuur.

VERGADERINGEN
Artikel 9
Alle zaken betrekking hebbende op de vergadering van het Bestuur zullen worden omschreven in het Reglement.

INTERNATIONAL EXECUTIVE DIRECTOR
Artikel 10

1. Het Bestuur benoemt een of meerdere personen als International Executive Director die belast wordt met de
dagelijkse leiding van de Stichting.

2. De functies, bevoegdheden en taken van de International Executive Director worden omschreven in het Reglement
alsook in de ‘National/Regional Organisation Guidelines.’

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 11

1. a. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de Stichting
afgesloten. Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur maakt de International Executive Director een balans op en
een algemene rekening van baten en lasten, bevattende de volgende informatie:

- de activa en passiva van de Stichting aan het eind van het boekjaar;
- de voornaamste veranderingen in de activa en passiva van de Stichting;
- de opbrengsten of ontvangsten van de Stichting zowel beperkt als onbeperkt tot bijzondere doeleinden voor het

lopende boekjaar;
- de kosten of uitgaven van de Stichting voor zowel algemene als beperkte doeleinden, gedurende het boekjaar.

b. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
c. De financiële nota’s van de Stichting worden door een externe accountant nagezien.

2. Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur zal de International Executive Director onder andere voor het volgende
zorg dragen:
a. op bekwame en correcte wijze de boeken en bescheiden van de eigendommen en transacties van de Stichting

bijhouden en bewaren, waaronder begrepen, verantwoordingen van activa, geldelijke verplichtingen, ontvangsten,
verschotten, winsten, verliezen, kapitaal, en andere zaken gewoonlijk in financiële nota’s opgenomen. Ieder lid
van het Bestuur heeft te allen tijde het recht op alle redelijke tijdstippen boeken, archieven, documenten en andere
bescheiden van de Stichting te inspecteren. Deze inzage kan worden uitgevoerd door de leden zelf of door hun
schriftelijk gevolmachtigden, in beide gevallen met het recht om kopieën en/of uittreksels van het voormelde te
maken;

b. Alle gelden en andere waarden op naam en ten gunste van de Stichting storten op zodanige bewaarplaatsen als
door het Bestuur aangegeven; de fondsen van de Stichting uitgaven als door het Bestuur opgedragen; de leden
van het Bestuur en de Council, op regelmatig gehouden vergaderingen of wanneer zij dit vragen, een rekening
van alle transacties en van de financiële toestand van de Stichting verschaffen.

REGLEMENTEN, NATIONAL/REGIONAL ORGANISATION GUIDELINES EN ANDERE VOORSCHRIFTEN
Artikel 12

1. Het Bestuur kan, ter aanvulling of uitvoering van de Statuten een Reglement, ‘National/Regional Organisation
Guidelines’ en andere voorschriften vaststellen welke geen bepalingen mogen inhouden in strijd met de Statuten.

2. Wijziging van het Reglement kan slechts geschieden krachtens besluit van het Bestuur, genomen in een vergadering
waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dit besluit behoeft de voorafgaande
goedkeuring van de Council, welk goedkeurend besluit dient te worden genomen met een meerderheid van twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers van de stemgerechtigde Deelnemers. De
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letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van het Reglement dient ten minste tweeënveertig dagen voor de
vergadering aan alle leden van het Bestuur en van de Council te worden toegezonden. Onverminderd het hiervoor
bepaalde kunnen Bestuur en Council eveneens een geldig besluit nemen over een voorstel tot wijziging van het
Reglement dat gewijzigd is ingevolge een gedurende de vergadering van Council met drievierdemeerderheid
aangenomen amendement.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 13
1. Wijziging van de Statuten kan slechts geschieden krachtens besluit van het Bestuur, genomen in een vergadering

waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met ten minste vier vijfde van de geldig
uitgebrachte stemmen. Dit besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Council, welk goedkeurend besluit
dient te worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigers van de stemgerechtigde Deelnemers. De letterlijke tekst van een voorstel tot statutenwijziging van
dient ten minste tweeënveertig dagen voor de vergadering aan alle leden van het Bestuur en van de Council te
worden toegezonden.
Zijn niet alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee
derde van de uitgebrachte stemmen.

2. De Artikelen 3, 6 leden 2 en 4, 8 lid 4d, alsmede dit lid kunnen niet gewijzigd worden.
3. De regeling omtrent de bestemming van een liquidatiesaldo opgenomen in lid 2 van Artikel 14 alsmede dit lid 3,

kunnen niet gewijzigd worden zonder toestemming door of vanwege de Minister van Financiën.

ONTBINDING VAN DE STICHTING
Artikel 14

1. Tot ontbinding van de Stichting kan slechts worden besloten krachtens besluit van het Bestuur, genomen
overeenkomstig het in lid 1 van het vorig artikel bepaalde.

2. Een batig liquidatiesaldo zal ten goede komen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke
doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die
een soortgelijke doelstelling heeft.
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