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Q/2002.001935.01/haj  

Oprichting vereniging @ 

 

Vandaag, vijftien januari tweeduizend twee (15-01-2002), 

verschenen voor mij, mr Hendrikus Antonius Johannes Janssen, 

notaris te Heemskerk: 

> 1. Willem van den Burg, wonende Ceintuurbaan 16, 1217 HN 

Hilversum, geboren te Monster op negen januari negentien-

honderd eenenzestig, gehuwd, houder van paspoort, num-

mer N837613871; 

> 2. Laurentius Antonius de Lange, wonende Mammoetveld 30, 

8017 MA Zwolle, geboren te Groningen op negentien novem-

ber negentienhonderd zesenzestig, gehuwd, houder van 

paspoort, nummer N92122560; 

> 3. Alexander Johannes Wilhelmus Hesling, wonende Vossen-

laan 148, 6531 ST Nijmegen, geboren te Bergen op Zoom op 

een juni negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd, houder 

van paspoort, nummer N31788044. 

oprichting vereniging 

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te 

richten, die zal worden geregeerd door de navolgende 

                                                              STATUTEN 

naam en zetel 

artikel 1 

1.1. De vereniging draagt de naam BRANCHE VERENIGING SCIOS BE-

DRIJVEN, bij verkorting genaamd BVS. 

1.2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Naarden. 

doel en middelen 

artikel 2 

2.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeen-

schappelijke belangen van de bij haar aangesloten le-
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den/bedrijven, mede in het kader van de certificatiesystemen 

van de Stichting Certificatie Installatie en Onderhoud Stookin-

stallaties (Scios). 

2.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken: 

- door het optreden als spreekbuis voor de bij haar aangeslo-

ten bedrijven, met name ook in de relatie tot overheden; 

 - door het geven van voorlichting over en het bijdragen aan 

bewustmaking van gebruikers inzake de milieu- en energeti-

sche aspecten van bedrijfsinstallaties, gestookt met fossiele 

brandstoffen in de agrarische, bebouwde en industriële om-

geving; 

 - door het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar-

toe bevorderlijk kunnen zijn; 

- door het direct of indirect bijdragen aan dan wel bevorde-

ren van het (doen) instandhouden van een afdoende up-to-

date technisch-inhoudelijk niveau van de onderhavige Scios-

regeling op operationeel terrein. 

lidmaatschap 

artikel 3 

3.1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 

3.2. Leden van de vereniging zijn bedrijven (in de vorm van een-

manszaak, vennootschap onder firma, commanditaire ven-

nootschap of een rechtspersoon) die werkzaam zijn op die 

gebieden strikt vallend binnen het werkterrein dat wordt be-

streken door de Scios Certificatieregeling, te weten het on-

derhouden en/of inspecteren van centrale verwar-

ming/stookinstallaties groter dan honderd dertig kilowatt 

(> 130 kW) en het verrichten van emissiemetingen aan onder-
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havige installaties die zich bij het bestuur hebben aangemeld 

en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegela-

ten. Leden dienen zich te allen tijde volledig te conformeren 

aan de voornoemde erkenningsregeling. Ingeval van niet-

toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergade-

ring alsnog tot toelating besluiten. 

3.3. Het bestuur kan - dan wel de leden kunnen vanuit de Alge-

mene Ledenvergadering in tweede instantie - die personen 

dan wel bedrijven uitnodigen toe te treden als buitengewoon 

lid, indien dit de platformgedachte van de vereniging dient. 

3.4. Tevens bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als dona-

teur. Het bestuur bepaalt in het Huishoudelijk Reglement op 

welke gronden iemand als donateur kan worden toegelaten. 

3.5. Donateurs hebben geen lidmaatschapsrechten doch zijn be-

voegd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. 

artikel 4 

4.1.  Het lidmaatschap eindigt door: 

 a.het niet (meer) opereren conform de Scios Certificatierege-

ling waardoor het Scios-certificaat is komen/komt te verval-

len; 

 b. bedrijfsbeëindiging door het lid; 

 c.opzegging door het lid; 

 d.opzegging door de vereniging; 

 e.ontzetting; 

4.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts ge-

schieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk 

en met inachtneming van een opzeggingstermijn, van ten 

minste vier weken. 

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap 
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door opzegging mogelijk: 

 a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaat-

schap te laten voortduren; 

 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten 

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn ver-

zwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld; 

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meege-

deeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechts-

vorm of tot fusie. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende vere-

nigingsjaar. 

4.3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan 

slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar tenzij 

zwaarwegende redenen voor het bestuur aanleiding zijn ge-

durende een boekjaar een lid te royeren. 

 De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier 

weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging 

kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vere-

niging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsge-

had, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende verenigingsjaar. 

4.4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgespro-

ken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het 

geval dat ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage 

niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereni-
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ging op onredelijke wijze benadeelt. 

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken 

lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in 

kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na 

ontvangst van de kennis-geving in beroep te gaan bij de Al-

gemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontzetting 

besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met 

een volstrekte meerderheid van ten minste drie vierde (75%) 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings-

jaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het 

geheel door het lid verschuldigd. 

 Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging 

op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het 

bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. 

Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene Le-

denvergadering. 

 Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeen-

komstige toepassing. 

geldmiddelen 

artikel 5 

5.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse 

bijdragen van de leden en/of donateurs, subsidies, erfstellin-

gen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 

5.2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag 

wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
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bestuur 

artikel 6 

6.1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste negen 

natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur zal 

een onderlinge taakverdeling overeenkomen. 

6.2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergade-

ring benoemd. 

 De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursle-

den vast. 

6.3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van rede-

nen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst 

en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de Al-

gemene Ledenvergadering met een meerderheid van ten 

minste  drie/vierde (75%) van de uitgebrachte stemmen. 

6.4. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de Algeme-

ne Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot 

zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschors-

te bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Al-

gemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich 

daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

6.5. Het bestuur dient een representatieve afspiegeling te zijn van 

de leden die zij vertegenwoordigt. In het bestuur worden be-

stuursleden benoemd uit de volgende categorieën: 

 1. inspectiebedrijven; 

 2. installatie- en/of onderhoudsbedrijven; 

 3. branderfabrikanten; 

 4. ketelfabrikanten;       

 5. een lid uit de categorie "Buitengewoon" conform artikel 3.2. 
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6.6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten 

hoogste zes jaar en kunnen zich daarna voor een nieuwe pe-

riode in een andere bestuursfunctie herkiesbaar stellen. Onder 

een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee op-

eenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. De 

bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is 

onmiddellijk herbenoembaar. 

6.7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

artikel 7 

7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het 

bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden 

delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. 

7.2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, 

mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen-

komsten tot verkrijging, vervreemding of bezwering van regis-

tergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waar-

bij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-

heidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

7.3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Le-

denvergadering voor besluiten tot het aangaan van over-

eenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde 

goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshan-

delingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

artikel 8 

8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

8.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 
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de voorzitter tezamen met de secretaris. 

8.3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurs-

leden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

artikel 9 

9.1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de le-

den die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe 

door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn 

uitgenodigd. 

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin 

het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd 

daarover het woord te voeren. 

9.2. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn 

voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die 

stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde 

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als 

gevolmachtigde optreden. 

9.3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 

Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 

9.4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten 

geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden geno-

men bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-

men. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ver-

worpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan 

beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee per-

sonen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, 

wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste 

aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 
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artikel 10 

10.1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de 

voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het bestuur aange-

wezen vervanger. Bij mogelijke afwezigheid van alle bestuurs-

leden kunnen de aanwezige leden een buitengewone alge-

mene ledenvergadering uitschrijven. 

10.2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitge-

sproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is be-

slissend. De voorzitter stelt zijn oordeel vast op basis van de op 

geldige wijze uitgebrachte stemmen. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel 

van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 

nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der verga-

dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsge-

volgen van de oorspronkelijke stemming 

10.3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde wor-

den notulen gehouden door de secretaris of door een door 

de voorzitter aangewezen persoon. 

 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Al-

gemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan 

door de voorzitter en de secretaris van die vergadering on-

dertekend. 

artikel 11 

11.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

 Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering 
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gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

Algemene Ledenvergadering. In deze Algemene Ledenver-

gadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang 

van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 

 Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een 

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 

ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan 

wordt daarvan onder opgave van redenen melding ge-

maakt. 

11.2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het 

vorige lid aan de Algemene Ledenvergadering niet overge-

legd een verklaring afkomstig van een accountant als be-

doeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan be-

noemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een commis-

sie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur 

mogen uitmaken. 

11.3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één 

maand voor de dag waarop de Algemene Ledenvergade-

ring zal worden gehouden waarin deze zullen worden be-

handeld, toekomen aan de commissie. 

 De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Al-

gemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

11.4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van 

haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te ver-

schaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, 

en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te ge-

ven. 
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11.5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzonde-

re boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de 

vereniging door een deskundige doen bijstaan. Deze kosten 

moeten vooraf worden bepaald en ter beoordeling aan het 

bestuur worden voorgelegd. 

artikel 12 

12.1. Naast de Algemene Ledenvergadering bedoeld in het vorige 

artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen 

door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. Deze 

bijeenkomsten zijn bedoeld om partijen/niet-leden - in de 

meest brede zin van het woord doch betrokken bij de Scios-

certificatieregeling - te informeren inzake nut en noodzaak 

van de onderhavige certificatieregeling. 

12.2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal le-

den als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende ge-

deelte van de stemmen in een voltallige Algemene Leden-

vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van 

een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroe-

ping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. 

 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden be-

lasten met de leiding der vergadering en het opstellen der 

notulen 

12.3. De bijeenroeping der Algemene Ledenvergadering geschiedt 

door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op 

een termijn van ten minste zeven dagen. Bij deze uitnodiging 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 - 

12.4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Le-

denvergadering plaatsvond, kan de Algemene Ledenverga-

dering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten min-

ste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering 

aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft 

van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering 

kan worden uitgebracht en geen van hen noch het bestuur, 

zich tegen besluitvorming verzet. 

 Indien bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering 

geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan 

de Algemene Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige be-

sluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 

gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van 

één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. 

 Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkom-

stige toepassing op besluitvorming door de Algemene Leden-

vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda 

werden vermeld. 

statutenwijziging 

artikel 13 

13.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een 

besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is op-

geroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. 

13.2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter 

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der ver-

gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge-

stelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge-
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schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de af-

loop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. 

13.3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Leden-

vergadering slechts worden besloten met een meerderheid 

van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen. 

13.4. De statutenwijzing treedt eerst in werking nadat daarvan een 

notariële akte is opgemaakt. Deze akte dient uiterlijk binnen 

drie (3) maanden te zijn opgemaakt. Ieder van de bestuursle-

den is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlij-

den. 

13.5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de 

akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende 

tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer 

te leggen in het handelsregister. 

ontbinding en vereffening 

artikel 14 

14.1. Het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeen-

komstige toepassing op een besluit van de Algemene Leden-

vergadering tot ontbinding van de vereniging. 

14.2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid 

bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, 

en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van 

de vereniging. 

14.3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

14.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover 

dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de sta-

tuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigin-
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gen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie”. 

14.5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waar geen 

aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten 

meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëin-

diging opgave aan het handelsregister. 

14.6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging 

moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop 

van de vereffening. Bewaarder is degene die door de veref-

fenaars als zodanig is aangewezen. 

reglementen 

artikel 15 

15.1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglemen-

ten vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden ge-

regeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 

voorzien. 

15.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig 

zijn met de wet of met deze statuten. 

15.3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een regle-

ment is het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2 en 3 van over-

eenkomstige toepassing. 

15.4. Bij deze statuten is tevens gevoegd een Huishoudelijk Regle-

ment. 

slotbepaling 

 Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd, met de 

voor ieder van hen daarbij vermelde functie: 

voorzitter 

Willem van den Burg, wonende Ceintuurbaan 16, 1217 HN Hil-

versum, geboren te Monster op negen januari negentienhon-
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derd eenenzestig; 

secretaris 

 Laurentius Antonius de Lange, wonende Mammoetveld 30, 

8017 MA Zwolle, geboren te Groningen op negentien novem-

ber negentienhonderd zesenzestig, en 

penningmeester 

 Alexander Johannes Wilhelmus Hesling, wonende Vossenlaan 

148, 6531 ST Nijmegen, geboren te Bergen op Zoom op een 

juni negentienhonderd zevenenzestig. 

slot van de akte 

WAARVAN AKTE, is verleden te Heemskerk op de datum in het 

hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze 

akte over te gaan, heb ik, notaris, aan de verschenen personen de 

zakelijke inhoud daarvan meegedeeld en heb ik daarop een toe-

lichting gegeven. Daarbij heb ik gewezen op de gevolgen die voor 

partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen 

personen hebben verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze 

akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op 

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is de-

ze akte onmiddellijk 
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 na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en 

mij, notaris. 


