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PELS RI[CKEN 

STATUTEN 

per 30 juni 2021 

van de stichting: 

Stichting Hogeschool van Amsterdam, 

met zetel in de gemeente Amsterdam 

STATUTEN. 

Naarn en zetel. 

Artikel l. 

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Hogeschool van Amsterdam. 

1.2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. 

Doel en qrondslaq. 

Artikel 2. 

2.1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer instellingen 

voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1 letter b van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ('WHW') en rechtspersonen 

ten behoeve van dit onderwijs, alsmede het verrichten van alle handelingen 

welke daarmee in de ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeien of 

daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, zonder daarbij het maken van winst te 

beogen. 

2.2. De stichting heeft de algemeen bijzondere grondslag en zal haar doelstelling 

realiseren op een wijze die getuigt van respect voor de uiteenlopende 

godsdienstige, culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

overtuigingen en stromingen, voor zover deze in overeenstemming zijn met de 

Grondwet. 

Middelen. 

Artikel 3. 

3.1. De middelen van de stichting worden gevormd door: 

a. het vermogen van de stichting; 

b. bijdragen die krachtens wettelijke voorschriften van rijk, provincie of 

gemeente worden verkregen; 

c. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

d. revenuen van eigendommen van de stichting; en 

e. andere baten. 

3.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 
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Organen. 

Artikel 4. 

4.1. De stichting kent twee organen, te weten: 

a. het college van bestuur; en 

b. de raad van toezicht. 

4.2. Het college van bestuur is instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1., letter j 

WHW. 

Bestuur en toezicht. 

Artikel 5. 

5.1. De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit ten 

hoogste drie natuurlijke personen, onder wie de voorzitter. 

5.2. Het college van bestuur is tevens belast met het bestuur van de door de 

stichting in stand gehouden instelling( en) voor hoger onderwijs en met het 

beheer daarvan. 

Het toezicht op het college van bestuur wordt uitgeoefend door de raad van 

toezicht. 

5.3. Het college van bestuur stelt, na verkregen goedkeuring van de raad van 

toezicht, een bestuurs- en beheersreglement vast waarin het bestuur, het 

beheer en de inrichting van de door de stichting in stand gehouden 

instelling(en) voor hoger onderwijs nader worden geregeld en waarin onder 

meer wordt aangegeven welke taken en bevoegdheden van het college van 

bestuur worden overgedragen aan organisatorische eenheden en waarin de 

verhoudlng tussen het college van bestuur en de betrettende organisatorische 

eenheid is geregeld. 

In het bestuurs- en beheersreglement worden tevens regels vastgesteld 

omtrent de totstandkoming van de onderwijs- en examenregeling, als bedoeld 

in artikel 7.13 WHW. 

5.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een lid van het college van bestuur, 

zullen de overblijvende leden, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van 

het college van bestuur met het gehele bestuur zijn belast. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur 

berust het bestuur tijdelijk bij elk lid van de raad van toezicht. 

De raad van toezicht is bij belet of ontstentenis van alle leden van het college 

van bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. 

Het lid van de raad van toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of 

ontstentenis van leden van het college van bestuur treedt uit de raad van 

toezicht om de bestuurstaak op zieh te nemen. 
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let college van bestuur, benoeming, schorsing en ontslag van de leden yan_het college 

van bestuur. 

Artikel 6. 

6.1. Leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen 

door de raad van toezicht op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen, 

een en ander in overeenstemming met de WHW. De raad van toezicht 

benoemt de leden van het college van bestuur in beginsel voor een periode 

van vier jaar; herbenoeming is mogelijk. 

6.2. Bij de samenstelling van het college van bestuur wordt gestreefd naar 

diversiteit, als afspiegeling van de diversiteit binnen de hogeschool. 

6.3. De voorzitter van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht 

benoemd uit de leden van het college van bestuur. 

6.4. Alvorens over te gaan tot benoeming of ontslag van een lid van het college van 

bestuur hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de centrale 

medezeggenschapsraad. 

Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming. 

6.5. Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt: 

door het verstrijken van de termijn waarvoor de betreffende bestuurder is 

benoemd; 

door bedanken; 

door overlijden; 

door ondercuratelestelling of omdat over het vermogen van betrokkene op grond 

van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld; 

doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard of doordat de 

wettelijke regeling van de schuldsanering op hem van toepassing wordt; 

door ontslag door de raad van toezicht; en 

door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechtbank. 

6.6. Een lid van het college van bestuur kan niet tevens zijn: 

lid van de raad van toezicht; of 

lid van. de raad van toezicht of lid van het college van bestuur van een andere 

instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8 WHW. 

6. 7. De hoogte van de beloning van een lid van het college van bestuur wordt 

vastgesteld door de raad van toezicht. 

6.8. De aanvaarding door een lid van het college van bestuur van het lidmaatschap 

van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon behoeft de 

goedkeuring van de raad van toezicht. 



4/14 

6.9. Nevenfuncties worden aan de raad van toezicht gemeld onder aanduiding van 

het tijdsbeslag en de honorering. 

Taken, bevoegdheden en werkywijze van het college van bestuur. 

Artikel 7. 

7.1. Aan het college van bestuur zijn alle taken en bevoegdheden toebedeeld die 

niet in de wet en de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

7.2. Het college van bestuur heeft onverminderd het in artikel 7.1 gestelde onder 
meer tot taak om het algemene beleid ten aanzien van de instelling(en) voor 

hager onderwijs die de stichting in stand houdt, vast te stellen en actueel te 

houden en dit jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 

toezicht. 

7.3. De wijze van besluitvorming door het college van bestuur wordt geregeld in 

het bestuurs- en beheersreglement als bedoeld in artikel 5.3 van deze 

statuten. 

Het bestuurs- en beheersreglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze 

statuten. 

7.4. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van 

toezicht. 

7.5. Het college van bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

De vorige volzin geldt tevens voor het aangaan van overeenkomsten waarbij 

de stlchting zich als barg of hootdel1Jk medeschuldenaar verbindt, zieh voor 

een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld vaneen 

ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze 

handelingen. 

7.6. Het college van bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven, telkens echter 

slechts op basis van een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting. 

7. 7. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht voor de volgende documenten of besluiten: 

a. het bestuurs- en beheersreglement als bedoeld in artikel 10.3b WHW; 

b. het instellingsplan als bedoeld in artikel 2.2 WHW; 

c. de begroting als bedoeld in artikel 2.8 WHW; 

d. het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 2.9 WHW; 

e. tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk 

aantal werknemers in dienst van de stichting; 
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f. een besluit betreffende een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in 

artikel 8.1 WHW; 

g. tot het aanvragen of doen aanvragen van faillissement of surséance 

van betaling met betrekking tot de stichting of de daarmee verbanden 

rechtspersonen; 

h. een besluit van het college van bestuur tot het aangaan van transacties 

waarbij een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het 

college van bestuur, of de stichting en een lid van de raad van toezicht 

speelt dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of het 

desbetreffende lid van het college van bestuur. 

7.8. De termijn waarbinnen goedkeuring moet zijn verleend of onthouden of 

vaststelling of wijziging moet zijn geschied, bedraagt acht weken na ontvangst 

van het desbetreffende document door de raad van toezicht. Al dan niet op 

verzoek van het college van bestuur, kan de voorzitter van de raad van 

toezicht een termijn bepalen die afwijkt van het hiervoor bepaalde. 

7.9. Op het ontbreken van de in artikel 7.7 vereiste goedkeuring kan jegens derden 

geen beroep worden gedaan. 

Artikel 8. 

8.1. Het college van bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de 

specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk der leden van het college 

van bestuur. 

8.2. De leden van het college van bestuur onthouden zieh van bemoeienissen die 

ertoe leiden dat zij persoonlijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of 

diensten ten behoeve van de stichting. 

Vertegenwoordiqinq. 

Artikel 9. 

De stichting wordt vertegenwoordigd door: 

a. hetzij het college van bestuur; 

b. hetzij een individueel lid van het college van bestuur. 

Tegenstrijdig belang. 

Artikel 10. 

10.1 Onverminderd het in artikel 8.2 en artikel 14 bepaalde, vermijden de leden van 

het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht elke vorm en 

schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf. 

10.2 Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 

dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbanden 
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onderneming of organisatie. In een dergelijk geval behoeft het alsdan te 

nemen besluit van het college van bestuur de voorafgaande goedkeuring van 

de raad van toezicht. 

10.3 Wanneer het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 10.2 geen 

bestuursbesluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van 

toezicht. 

10.4 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 

dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden 

ondcrneming of organisatie. 

10.5 Wanneer de raad van toezicht op grond van het bepaalde in artikel 10.4 geen 

besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht en 

dienen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk te 

worden vastgelegd door de raad van toezicht. 

De raad van toezicht, benoeming en aftreden van de leden van de raad van toezicht. 

Artikel 11. 

11.1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. 

11.2. De leden van de raad van toezicht genieten vanwege de stichting een door de 

raad van toezicht vast te stellen vergoeding. 

De vergoeding wordt vastgesteld in de gemeenschappelijke vergadering van 

het college van bestuur en de raad van toezicht. 

11.3. De leden en kandidaat-leden van de raad van toezicht informeren de raad van 

toezicht over hun nevenwerkzaamheden. 

Artikel 12. 

12.1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen 

door de raad van toezicht. 

12.2. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn 

zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. 

De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de door 

de stichting in stand gehouden instelling( en) voor hoger onderwijs. 

Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of 

ruggenspraak. 

12.3. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een 

periode van ten hoogste vier jaren op basis van vooraf openbaar gemaakte 

profielen. 
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De centrale medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan 

de raad van toezicht advies uit te brengen over de profielen als bedoeld in de 

eerste volzin. 

Het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om aan de raad van 

toezicht advies uit te brengen over de profielen als bedoeld in de eerste volzin. 

De leden van de raad van toezicht kunnen eenmaal voor een periode van vier 

jaar worden herbenoemd. 

12.4. Een van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van 

de centrale medezeggenschapsraad. 

De voordracht bevat ten minste twee namen. 

Indien de voorgedragen kandidaten niet worden benoemd, wordt een nieuwe 

voordracht gedaan. 

De raad van toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. 

12.5. Een lid van de raad van toezicht kan om gewichtige redenen tussentijds 

worden ontslagen. 

12.6. Alvorens over te gaan tot (her)benoeming van een lid van de raad van toezicht 

wordt de centrale medezeggenschapsraad vertrouwelijk gehoord. Bij 

benoeming wordt de centrale medezeggenschapsraad in de gelegenheid 

gesteld voorafgaand aan het horen een kennismakingsgesprek te voeren met 

de kandidaat. 

Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming. 

Alvorens over te gaan tot (her)benoeming van een lid van de raad van toezicht 

wordt het college van bestuur vertrouwelijk gehoord. Bij benoeming wordt het 

college van bestuur in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan het horen een 

kennismakingsgesprek te voeren met de kandidaat. 

Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming. 

12.7. Ingeval van belet of ontstentenis vaneen lid van de raad van toezicht, zullen 

de overblijvende leden, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van de 

raad van toezicht met het gehele toezicht zijn belast. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht of 

van het enig lid van de raad van toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij een of 

meer daartoe door de raad van toezicht periodiek aan te wijzen personen. 

Indien in voorkomend geval als in de vorige volzin bedoeld er geen persoon is 

aangewezen of een persoon die aanwijzing niet kan of wil aanvaarden, is het 
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college van bestuur bevoegd en gehouden om onverwijld ten minste twee 

personen aan te wijzen ten behoeve van het toezicht. 

12.8. Indien en zolang de gehele raad van toezicht niet meer in functie is, is in 

afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 het college van bestuur bevoegd en 

gehouden om twee van het college van bestuur onafhankelijke personen te 

benoemen als lid van de raad van toezicht conform het in artikel 12.2 en 

verder bepaalde, welke leden vervolgens als raad van toezicht zorg dragen 

voor eventuele verdere benoemingen in de raad van toezicht. 

Taken. bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht. 

Artikel 13. 

13.1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur 

en de algemene gang van zaken van de door de stichting in stand gehouden 

insteiling(en) voor hoger onderwijs, en de met haar verbanden ondernemingen 

en op het beheer daarvan. 

Hij staat het college van bestuur met raad bij. 

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zieh naar het belang 

van de stichting en de met haar verbanden organisatie. 

De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag van de door de stichting in 

stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs verantwoording af over de 

uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in 

het derde lid van dit artikel en artikel 7 lid 6 en lid 7 van deze statuten. 

13.2. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur bij de 

uitoefening van haar bevoegdheden de op de instelling(en) voor hoger 

onderwijs betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten 

uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen naleeft. 

13.3. De raad van toezicht heeft, naast het bepaalde in artikel 7.6 en artikel 7.7 van 

deze statuten de navolgende bevoegdheden: 

a. het benoemen, schorsen en ontslaan van een lid van het college van 

bestuur conform het bepaalde in artikel 6 van deze statuten en het 

vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur; 

b. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke 

verplichtingen en de omgang met de branchecode, als bedoeld in 

artikel 2.9 WHW; 

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en 

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de door 

de stichting in stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs, 
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verkregen op grond van artikel 2.5 (rijksbijdrage) en 2.6 (berekening 

rijksbijdrage) WHW; 

d. het aanwijzen vaneen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid 

van Boek 2 Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad; 

e. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg 

overeenkomstig artikel 1.18 WHW; 

f. het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten, tot het 

aangaan van een juridische fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 

2 Burgerlijk Wetboek en tot het ontbinden van de stichting 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, artikel 20 en artikel 21 van 

deze statuten; 

g. het te allen tijde betreden van de gebouwen en terreinen van de 

stichting; dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk; 

h. het te allen tijde inzien van alle boeken en bescheiden en het opnemen 

van alle aan de stichting toebehorende goederen; deze bevoegdheid 

komt ook toe aan de voorzitter, de vicevoorzitter, ingeval deze is 

benoemd, en de gedelegeerd leden van de raad van toezicht 

afzonderlijk, voor zover hun delegatie daartoe aanleiding geeft; 

i. het aantrekken van andere deskundigen na overleg met het college 

van bestuur. 

Artikel 14. 

De leden van de raad van toezicht onthouden zieh van bemoeienissen die er toe leiden 

dat zij persoonlijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve 

van de stichting. 

Artikel 15. 

15.1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt uit de leden van de raad 

benoemd. 

15.2. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen. 

15.3. De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het college 

van bestuur van de door de stichting in stand gehouden instelling(en) voor 

hoger onderwijs. 

15.4. De raad van toezicht kan verder een gedelegeerd lid aanwijzen voor elk 

onderwerp waarvoor de raad van toezicht de aanwijzing van een gedelegeerd 

lid nuttig of nodig oordeelt. 

15.5. De raad van toezicht regelt de verdeling van zijn overige werkzaamheden en 

legt dit vast in een reglement. 
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15.6. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee of meer andere leden van de 

raad van toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. 

15.7. Na ontvangst vaneen verzoek tot het bijeenroepen vaneen vergadering als in 

artikel 15.4 bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen vier weken een 

vergadering van de raad van toezicht te doen houden. 

Indien de voorzitter niet binnen twee weken na het verzoek de daartoe 

strekkende oproepen doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot 

bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de voorzitter is bepaald. 

15.8. De leden van het college van bestuur hebben toegang tot de vergaderingen 

van de raad van toezicht, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht 

gemotiveerd anders beslist. Ingeval de voorzitter van de raad van toezicht of 

diens plaatsvervanger het gewenst acht dat geen lid van het college van 

bestuur bij de vergadering aanwezig is, wordt aan het college van bestuur 

schriftelijk mededeling gedaan van de agenda en vervolgens wordt verslag 

gedaan van het verhandelde in deze vergadering. 

15.9. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht vaneen functioneel 

onafhankelijke administratieve ondersteuning. 

15.10. De leden van de raad van toezicht worden voor de vergaderingen door of 

namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een 

termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en die der 

vergadering niet meegerekend. 

Voorts wordt hun ten minste zeven dagen voor de datum van vergadering een 

agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen 

zijn vermeld en zoveel mogelijk zijn toegelicht. 

In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het 

bepaalde in dit artikel 15.10 worden afgeweken. 

Mutatis mutandis worden de leden van het college van bestuur op 

overeenkomstige wijze uitgenodigd de vergadering bij te wonen. 

15.11. De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van het college van bestuur zijn eigen functioneren en de 

conclusies die hieraan moeten worden verbanden. De raad van toezicht 

bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het 

college van bestuur zowel het functioneren van het college van bestuur als dat 

van de individuele leden van het college van bestuur en de conclusies die 

hieraan moeten worden verbanden. 
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Besluitvorming door de raad van toezicht. 

Artikel 16. 

16.1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter 

van de raad van toezicht of de vicevoorzitter van de raad van toezicht, ingeval 

deze is benoemd. 

Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één der andere leden 

van de raad van toezicht, door de raad van toezicht aan te wijzen, als 

voorzitter op. 

16.2. leder lid van de raad van toezicht heeft één stem. De leden van het college 

van bestuur hebben een adviserende stem. 

16.3. Een lid van de raad van toezicht kan zieh te allen tijde doen 

vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid en op grond van een 

schriftelijke volmacht. 

16.4. leder lid van de raad van toezicht is bevoegd aan vergaderingen van de raad 

van toezicht deel te nemen door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel - daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of 

videoconferentie -, mits deze persoon via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en - indien van 

toepassing- kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deelname 

aan een vergadering als bedoeld in dit artikel 16.4 geldt als het ter 

vergadering aanwezig zijn. 

16.5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de 

raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van 

de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is (waarbij de leden van de 

raad van toezicht met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 10.4 van 

deze statuten niet meetellen bij de berekening van het aantal aanwezige of 

vertegenwoordige leden). 

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

16.6. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht 

niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien 

een volgende vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin over het 

desbetreffende onderwerp wordt besloten met volstrekte meerderheid, 

ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
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16.7. In spoedeisende gevallen kan de raad van toezicht ook een besluit buiten de 

vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en geen der 

leden van de raad van toezicht zieh tegen deze wijze van besluitvorming 

verzet. 

Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt 

bij de notulen gevoegd. 

16.8. In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle 

aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten vereiste 

voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht 

genomen, mits alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn en geen der leden van de raad van toezicht zieh 

hiertegen verzet. 

16.9. Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van de raad van 

toezicht schriftelijke stemming verlangt. 

16.10. In alle geschillen omtrent stemmingen, voor zover niet bij de statuten 

voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. 

Financiën. 

Artikel 17. 

17. l. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig 

december. 

17 .2. Het college van bestuur is verplicht tot het houden van zodanige 

aantekeningen omlrenl de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te 

allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

17.3. Het college van bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en over 

het gevoerde beleid. Voorts legt het college van bestuur een vastgestelde 

jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met 

een toelichting op deze stukken ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor, 

vergezeld van het rapport van de controlerend accountant. 

17.4. Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van 

artikel 17.3 legt de accountant een verklaring af aan de raad van toezicht. 

17.5. Het college van bestuur is verplicht aan de raad van toezicht en aan de 

accountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen. 

17.6. Het college van bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 17.2 en 

artikel 17.3 zeven jaar lang te bewaren. 
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17.7. Door vaststelling van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van artikel 

17 .3 verleent de raad van toezicht aan het college van bestuur décharge voor 

het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. 

Reglementen. 

Artikel 18. 

De raad van toezicht en het college van bestuur kunnen ter naciere uitwerking van 

deze statuten, andere dan in deze statuten genoemde, reglementen vaststellen die 

geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de statuten noch met de wet, ook waar 

die geen dwingend recht bevat. 

Statutenwijziqinq. 

Artikel 19. 

19.1. De statuten kunnen na overleg met het college van bestuur door de raad van 

toezicht worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste vier vijfde van 

de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle 

stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn (waarbij de leden van de raad van toezicht met een tegenstrijdig belang 

als bedoeld in artikel 10.4 van deze statuten niet meetellen bij de berekening 

van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden). 

19.2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht 

niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien 

een volgende vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin over de 

statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van vier vijfde van de 

geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

19.3. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de 

agenda van de betrokken vergadering is vermeid en het wijzigingsvoorstel 

tenminste drie weken tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van 

toezicht is kenbaar gemaakt. 

Juridische fusie en splitsinq. 

Artikel 20. 

Ten aanzien van een besluit tot een fusie of splitsing als bedoeld in tite! 7 Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek is het bepaalde in artikel 19 van deze statuten van 

overeenkomstige toe passing. 

Ontbindinq. 

Artikel 21. 

21.1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in 

artikel 19 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 
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21.2. De vereffening geschiedt door het college van bestuur onder toezicht van de 

raad van toezicht. 

21.3. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel dat naar het oordeel 

van de raad van toezicht zoveel mogelijk met dat van de stichting 

overeenkomt. 

EINDE STATUTEN. 
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