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REGLEMENT VAN DEELNEMERS VAN  

STICHTING FINANCIEEL FORENSISCH INSTITUUT 

 

1. ALGEMEEN 

1.1.  Dit reglement heeft betrekking op de Deelnemers (de ‘Deelnemers’) van de stichting: 

Stichting financieel forensisch instituut, een stichting, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage 

(de ‘Stichting’). 

1.2.  Deelnemers zijn zij, die zich als deelnemer bij de Stichting hebben aangemeld en door het 

bestuur van de Stichting (het ‘Bestuur’) of de directeur van de Stichting (de ‘directeur’) als 

zodanig zijn toegelaten zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van de Stichting (de 

‘Statuten’). 

1.3.  Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgemaakt en vastgesteld op grond van artikel 21 van de 

Statuten. 

1.4.  Het Reglement is een aanvulling op de bepalingen over de deelnemers zoals opgenomen in 

de Statuten. 

1.5.  Als bepalingen van het Reglement in strijd zijn met bepalingen van de Statuten, gaan de 

bepalingen van de Statuten voor. 

 

2. AANVRAAG EN TOELATING TOT DEELNEMER 

2.1.  De aanvraag toegelaten te worden als deelnemer moet schriftelijk geschieden onder 

vermelding van: 

  a. naam, adres en telefoonnummer van de natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon of 

samenwerkingsverband; en 

  b. ingeval van een rechtspersoon een recent en actueel uittreksel uit het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel en een gewaarmerkt exemplaar van de statuten. 

2.2.  Het Bestuur of de directeur beslist over de toelating tot deelnemer. 

2.3.  Na toelating sluit de deelnemer met de Stichting een deelnemersovereenkomst.  

 

3. ENTREEGELDEN EN FINANCIËLE BIJDRAGEN 

3.1.  De entreegelden en de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers worden jaarlijks door 

het bestuur vastgesteld en aan dit reglement als bijlage 1 aangehecht. 

3.2.  De entreegelden en de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers zijn aan de Stichting 

verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van de Stichting voldaan. 

3.3.  De deelnemers zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

  Categorie A: Founding Participant 

  Categorie B: Premium Participant 

  Categorie C: Basic Participant 

  Categorie D: Network Participant 

 

4. RECHTEN DEELNEMERS 

4.1.  Het is deelnemers van de Stichting toegestaan: 

  a. op hun briefpapier en publicaties te vermelden: deelnemer van Stichting financieel 

forensisch instituut; 

  b. gebruik te maken van door de Stichting te verlenen diensten; 

  c. advies en ondersteuning te verzoeken in alle aangelegenheden die fraudebestrijding 

betreffen. 

4.2.  Deelnemers hebben recht op deelname aan activiteiten van de Stichting. 
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5. EINDE DEELNEMERSCHAP 

In aanvulling op artikel 14 lid 7 van de statuten van de Stichting is het Bestuur te allen tijde bevoegd de 

deelnemersovereenkomst en daarmee het deelnemerschap van de Deelnemer te beëindigen om haar 

moverende redenen. Hiervoor is vooraf schriftelijke goedkeuring nodig van de Algemene Adviesraad. 

 

6. SLOT 

6.1.  Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur met inachtneming van 

artikel 21 van de Statuten. 

6.2.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van 

wettelijke bepalingen en statuten. 

6.3.  Het Bestuur gaat tijdens de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog 

voldoet. 

6.4.  Elke deelnemer verklaart bij zijn toelating dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt, 

daarmee instemt en zich verbindt de bepalingen van dit reglement na te leven, ten blijke 

waarvan de betreffende deelnemer dit reglement ondertekent. 

 

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 28-01-2019 en treedt per direct in 

werking. 
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Bijlage 1: overzicht entreegelden en de jaarlijkse financiële bijdrage per 01-01-2019 

 
 

*Het IFFC behoudt zich het recht een maximum aantal kaarten per participant toe te kennen. 


