
 

Doorlopende tekst van de statuten van de statutair te gemeente Tiel gevestigde 

stichting: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor, kantoorhouden-

de te 4003 KZ Tiel, Bachstraat 1, zoals deze luiden na de wijziging van de statu-

ten bij akte op 20 december 2022 verleden voor mr. Arnoud Frank Klamer, toe-

gevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Bernard 

Robbert Dirk Aitton, notaris te Tiel. 

 

 

 

 

 

Naam en vestigingsplaats 

Artikel 1 

1.  De stichting draagt de naam 

 Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor. 

2.  De stichting is gevestigd in de gemeente Tiel. 

Doel 

Artikel 2 

1.  De stichting heeft ten doel het geven en bevorderen van beroepsonderwijs, 

volwassenenonderwijs, contractonderwijs, re-integratieonderwijs, inburge-

ringonderwijs en andere opleidingen en cursussen, in ieder geval in het Gel-

ders Rivierengebied, een en ander zoals bedoeld in de Nederlandse  onder-

wijswetgeving, 

 en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2.  Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of le-

vensbeschouwing, waarbij aandacht wordt besteed aan levensbeschouwelij-

ke en maatschappelijke waarden, die zich voordoen in de Nederlandse sa-

menleving, met erkenning van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van 

die waarden. 

3.  De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Organen 

Artikel 3 

De stichting heeft de volgende statutaire organen: 

1.  het College van Bestuur, tevens het bevoegd gezag als bedoeld in de zin van 

de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ("WEB"); 

2.  de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag 

Artikel 4 

1.  Het College van Bestuur bestaat uit minimaal één (1) en maximaal twee (2) 

natuurlijke perso(o)n(en). De Raad van Toezicht stelt binnen voormelde 



grenzen het aantal bestuurders vast. Indien het aantal bestuursleden daalt 

beneden het voorgeschreven aantal blijft het College van Bestuur bevoegd. 

De Raad van Toezicht is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inacht-

neming van het bepaalde in deze statuten, in de vacature(s) te voorzien. 

2.  De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ont-

slagen door de Raad van Toezicht. De benoeming geschiedt voor een door 

de Raad van Toezicht te bepalen termijn. De voorzitter van het College van 

Bestuur wordt uit de leden van dit college benoemd door de Raad van Toe-

zicht. 

3.  Ten behoeve van de vervulling van een vacature wordt een profielschets 

opgesteld, welke wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht 

in overleg met het College van Bestuur. Bij de vaststelling van de profiel-

schets hebben de medezeggenschapsraad casu quo de ondernemingsraad 

en de deelnemersraad adviesrecht. 

4.  De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en de taakomschrijving 

van de bestuurders vast. 

5.  Niet benoernbaar tot lid van het College van Bestuur is een persoon die: 

 a. lid is van de Raad van Toezicht van de stichting, dan wel in de vier jaren 

voorafgaand aan de benoeming, lid van de Raad van Toezicht van de 

stichting is geweest; 

 b.  niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft; 

 c.  die als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder van 

de stichting. 

6.  Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt: 

 a.  door overlijden; 

 b.  door het verlopen van de benoemingstermijn; 

 c.  door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

 d.  door vrijwillig aftreden; 

 e.  door ontslag door de rechtbank; 

 f.  door ontslag door de Raad van Toezicht, welk besluit eerst kan worden 

genomen na het vertrouwelijk horen van de medezeggenschapsraad ca-

su quo de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 9.1.4. lid 7 WEB en 

voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 3; 

 g.  indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 4 lid 5 

sub a, nadat de Raad van Toezicht een besluit heeft genomen met in-

achtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 3, inhoudende de consta-

tering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, zulks met ingang 

van de datum vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht; 

 h.  indien een bestuurder niet meer voldoet aan de profielschets op basis 

waarvan hij is benoemd, nadat de Raad van Toezicht een besluit heeft 



genomen met  inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 3, inhou-

dende de constatering dat de betreffende bestuurder niet meer aan de 

profielschets voldoet, zulks met ingang van de datum vermeld in het be-

sluit van de Raad van Toezicht. 

College van Bestuur: taken en bevoegdheden 

Artikel 5 

1.  Het College van Bestuur heeft tot taak de stichting te besturen en is belast 

met de uitoefening van alle taken en bevoegdheden die aan het College van 

Bestuur bij of krachtens wettelijk voorschrift of bij deze statuten zijn opge-

dragen, onverminderd de taken en bevoegdheden die krachtens deze statu-

ten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen. 

2.  Het College van Bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschul-

digd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de 

voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. 

3.  De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de 

overige aspecten ten aanzien van het functioneren van het College van Be-

stuur en zijn individuele leden worden nader geregeld in een bestuursregle-

ment. Het bepaalde in artikel 13 is hierop van toepassing. 

4.  Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stich-

ting en van alle werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort-

vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en ver-

plichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

5.  Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van over-

eenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoe-

deren en tot het aangaan 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 ander verbindt. 

6.  Naast de besluiten overigens in deze statuten omschreven, worden de vol-

gende besluiten van het College van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad 

van Toezicht voorgelegd: 

 a.  het aangaan van overeenkomsten zoals hiervoor omschreven in lid 5; 

 b.  het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van strategisch 

grote betekenis is voor de stichting of de door haar in stand gehouden 

onderwijseenheden; 

 c.  het opheffen of afsplitsen van (een deel van) de door de stichting in 

stand gehouden onderwijseenheden; 

 d.  een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote 

betekenis voor de instelling; 



 e.  fuseren met een andere instelling; 

 f.  het splitsen van een instelling in twee of meer instellingen; 

 g.  het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

 h.  ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers tegelijkertijd of in kort tijdsbestek; 

 i.  het aangaan van een geldlening en/of kredietovereenkomst ten behoeve 

en ten laste van de stichting voor zover die een door de Raad van Toe-

zicht bepaald bedrag te boven gaat; 

 j.  het aangaan van andere rechtshandelingen welke een door de Raad van 

Toezicht vastgesteld bedrag of waarde te boven gaan; 

 k.  de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in 

relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat; 

 l.  het strategisch meerjarenplan, de begroting met het beleidsplan, het 

jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag; 

 m.  het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement; 

 n. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon of het 

aanvragen van faillissement of surseance van betaling; 

 o.  besluiten tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waar-

van één of meer van de bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, 

met inachtneming van het in de leden 6, 7 en 8 van artikel 7 bepaalde. 

 De Raad van Toezicht is bevoegd andere dan in de voorafgaande alinea en 

overige in deze statuten omschreven besluiten aan de goedkeuring door de 

Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te 

worden omschreven en schriftelijk aan het College van Bestuur te worden 

medegedeeld. 

College van Bestuur: vertegenwoordiging 

Artikel 6 

1.  Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere be-

stuurder afzonderlijk. 

3.  De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het 

College van Bestuur en individuele bestuurders tot vertegenwoordiging van 

de stichting geldt ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders 

een tegenstrijdig belang bestaat. 

4.  Het College van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een schriftelijke 

incidentele dan wel schriftelijke doorlopende volmacht aan een of meer per-

soneelsleden in dienst van de stichting of aan derden om de stichting, zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk, binnen de grenzen van die volmacht te verte-

genwoordigen. 

5.  De in artikel 5 lid 5 opgenomen goedkeuring geldt mede voor de bevoegd-



heid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van de betreffende 

handelingen. 

6.  De Raad van Toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijde-

lijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders. Personen die 

het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die artikel 

4 lid 5 stelt aan een bestuurder. 

 De Raad van Toezicht kan ook uit zijn midden een lid aanwijzen dat tijdelijk 

met het bestuur wordt belast, zulks met verlening van de titel "gedelegeerd 

lid van de Raad van Toezicht". Het in deze statuten ten aanzien van het Col-

lege van Bestuur bepaalde geldt alsdan op overeenkomstige wijze ten aan-

zien van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde persoon dan wel het ge-

delegeerde lid van de Raad van Toezicht. Het gedelegeerde lid van de Raad 

van Toezicht woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en heeft 

daarin een adviserende stem. De Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig 

mogelijk een vergadering bijeen te roepen om definitief in het bestuur van 

de stichting te voorzien. 

College van Bestuur: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten verga-

dering 

Artikel 7 

1.  ledere bestuurder is bevoegd een vergadering van het College van Bestuur 

bijeen te roepen. 

2.  Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen 

om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vast-

gelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. 

3.  In de vergaderingen van het College van Bestuur heeft iedere bestuurder 

één stem. 

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

het College van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitge-

brachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in 

functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

 Het College van Bestuur is bevoegd om, mede voor het geval in de vergade-

ring van het College van Bestuur de stemmen staken, een geschillenregeling 

op te stellen, waarop artikel 13 van deze statuten van toepassing is. 

4.  Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de verga-

dering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering 

bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt 

gesteld. 

 Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet later 

dan zes weken na de eerste vergadering. 



 In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten 

minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. 

 Indien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan het College van Be-

stuur niettemin rechtsgeldig besluiten, mits alle in functie zijnde bestuurders 

in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met in achtneming 

van de voor het besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. 

5.  Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits 

alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van 

hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de vereiste meerder-

heid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. 

 Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektroni-

sche weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres 

dat het College van Bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle be-

stuurders bekend heeft gemaakt. 

 Besluiten kunnen tevens worden genomen bij unanimiteit, mits alle bestuur-

ders daarbij in persoon aanwezig zijn. 

 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 

eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergade-

ring wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden aan deze 

notulen gehecht. 

6.  Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 of met een 

belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben, stelt 

zijn medebestuurders en de Raad van Toezicht hiervan in kennis. 

7.  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 

met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie of 

onderneming. 

 Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het 

bepaalde in de vorige volzin op alle leden van het College van Bestuur van 

toepassing is, wordt het besluit genomen door het College van Bestuur (on-

verminderd het in artikel 5 lid 6 onder o. en het in lid 8 bepaalde), tenzij vol-

gens de alsdan vigerende wet de Raad van Toezicht in de gegeven omstan-

digheden bevoegd is te besluiten, in welk geval de Raad van Toezicht ter 

zake besluit. 

8.  Als door het College van Bestuur een besluit wordt genomen als bedoeld in 

artikel 5 lid 6 onder o., maakt het College van Bestuur de overwegingen en 

de wijze van stemming bij het genomen besluit kenbaar aan de Raad van 

Toezicht en treedt het besluit van het College van Bestuur pas in werking na 

goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en ontslag 



Artikel 8 

1.  Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad 

van Toezicht en bedraagt bij voorkeur een oneven aantal van ten minste drie 

en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Indien het aantal leden van de 

Raad van Toezicht een even aantal is, geeft in voorkomende gevallen de 

stem van de voorzitter de doorslag. 

 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van 

Toezicht, op basis van een profielschets, welke wordt vastgesteld door de 

Raad van Toezicht. Bij de vaststelling van de profielschets hebben het Colle-

ge van Bestuur, de ondernemingsraad en de deelnemersraad adviesrecht. 

De procedure voor werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht 

geschiedt openbaar en wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Voorts 

geschiedt de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht uit een door 

de ondernemingsraad opgemaakte, bindende voordracht. 

 De Raad van Toezicht is vrij in de benoeming indien de ondernemingsraad 

schriftelijk aan de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven van de moge-

lijkheid tot het doen van een voordracht geen gebruik te maken. 

 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsver-

vangend voorzitter aan. 

2.  De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een (of meer) gedelegeerd(e) 

lid(/leden) van de Raad van Toezicht aanwijzen die op meer frequente basis 

overleg heeft(/hebben) met het College van Bestuur. In beginsel is hier de 

voorzitter mee belast. 

3.  In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 

4.  Niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht is een: 

 -  persoon die in dienst is van de stichting; 

 -  voormalig lid van het College van Bestuur; 

 -  voormalig werknemer van de stichting; 

 -  persoon die belangrijke zakelijke relaties heeft gehad met de stichting; 

 -  persoon die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft. 

5. a. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode 

van vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te 

maken rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toe-

zicht is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar met in achtneming van 

het bepaalde inzake de eisen van herbenoeming. Een tweede herbe-

noemingstermijn kan slechts plaatsvinden in geval van uitzonderlijke 

omstandigheden en slechts gedurende de periode dat sprake is van de-

ze uitzonderlijke omstandigheden, doch maximaal voor de duur van 

twee jaar. Of en wanneer de uitzonderlijke omstandigheden zijn opge-

houden te bestaan is ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Het lid 

van de Raad van Toezicht waarvan de zittingsperiode voor de tweede 



maal is verlengd, treedt af per de datum waarop de Raad van Toezicht 

heeft bepaald dat de uitzonderlijke omstandigheden zijn opgehouden te 

bestaan. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht - niet mee-

gerekend het lid of de leden van de Raad van Toezicht waarvan de zit-

tingsperiode in geval van uitzonderlijke omstandigheden is verlengd - 

daalt beneden het in lid 1 voorgeschreven aantal, is het bepaalde in lid 3 

van overeenkomstige toepassing en geldt overigens hetgeen omtrent 

benoeming van leden van de Raad van Toezicht in deze statuten is be-

paald. De Raad van Toezicht kan in een in artikel 9 lid 2 bedoeld regle-

ment vastleggen wat onder uitzonderlijke omstandigheden wordt ver-

staan en hetgeen overigens naar zijn oordeel nadere regeling hierom-

trent behoeft. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van 

Toezicht dat benoemd is op basis van een bindende voordracht van de 

ondernemingsraad dient opnieuw te zijn voorgedragen door de onder-

nemingsraad om te kunnen worden herbenoemd. Degene die defunge-

rend is als lid van de Raad van Toezicht en niet onmiddellijk herbe-

noembaar is, kan nimmer wederom tot lid van de Raad van Toezicht 

worden benoemd. 

 b.  Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht 

neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd. 

6.  Lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: 

 a.  door zijn vrijwillig aftreden; 

 b.  door zijn overlijden; 

 c.  door zijn aftreden op basis van het rooster van aftreden; 

 d.  door zijn ontslag krachtens een besluit van de Raad van Toezicht als 

bedoeld in lid 7 van dit artikel; 

 e.  indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 4 van dit 

artikel, nadat de Raad van Toezicht een besluit heeft genomen met in-

achtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 3, inhoudende de consta-

tering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, zulks met ingang 

van de datum vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht; 

 f.  indien een lid van de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de pro-

fielschets op basis waarvan hij is benoemd, nadat de Raad van Toezicht 

een besluit heeft genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 

10 lid 3, inhoudende de constatering dat betreffende lid van de Raad 

van Toezicht niet meer aan de profielschets voldoet, zulks alsdan met 

ingang van de datum als vermeld in het besluit van de Raad van Toe-

zicht. 

7.  De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan we-

gens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of we-



gens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn 

handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stich-

ting kan worden verlangd. 

 Dit besluit dient te worden genomen met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 10 lid 3. 

8. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is 

de persoon die de Raad van Toezicht daartoe telkenjare zal aanwijzen, tijde-

lijk met de toezichthoudende taak is belast. Die persoon neemt zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen ten einde een definitieve voorziening te 

doen treffen. 

Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden 

Artikel 9 

1.  Behoudens beperkingen volgens deze statuten houdt de Raad van Toezicht 

toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van be-

voegdheden door het College van Bestuur, vanuit de maatschappelijke doel-

stellingen van de instelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellin-

gen, alsmede op de algemene gang van zaken binnen de instelling en staat 

het College van Bestuur met raad ter zijde. 

 De Raad van Toezicht is in dat kader in elk geval belast met: 

 a.  het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de 

leden van het College van Bestuur; 

 b.  het goedkeuren van het bestuursreglement; 

 c.  het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, 

indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling; 

 d.  het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang 

met de branchecode door het College van Bestuur; 

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

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instel-

ling verkregen als rijksbijdrage; 

 f.  het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de 

raad; en 

 g.  het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de ta-

ken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en 

met f, in het jaarverslag van de instelling. 

 De Raad van Toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem 

in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun 

taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de 

stichting. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie onafhan-

kelijk uit en zulten daarbij geen deelbelangen laten prevaleren. 



 De Raad van Toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en uitgeoefende 

toezicht, welk verslag onderdeel uitmaakt van de jaarstukken, als bedoeld in 

artikel 12 lid 3. 

2.  De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de 

overige aspecten ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht 

en zijn individuele leden worden nader geregeld in een reglement, dat door 

de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd en waarbij voor het 

overige het bepaalde in artikel 13 van toepassing is. 

3.  De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken 

en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Het College van Bestuur verstrekt 

de Raad van Toezicht daartoe inzage van alle boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de stichting. 

 De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening 

van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

Raad van Toezicht: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten vergade-

ring 

Artikel 10 

1.  De Raad van Toezicht komt ten minste vijf (5) maal per jaar periodiek bijeen 

in een gecombineerde vergadering van College van Bestuur en Raad van 

Toezicht en voorts zo dikwijls als ten minste een van zijn leden dat wenst. 

2.  Zodra uitvoering van de aan de Raad van Toezicht opgedragen taken dat 

nodig maakt, komt de Raad van Toezicht in een eigen vergadering bijeen.  

 Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht in de eigen 

vergadering zijn eigen functioneren, het functioneren van het College van 

Bestuur en de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Be-

stuur. 

 Het bepaalde in artikel 7 ter zake de vergadering en de besluitvorming van 

het College van 8estuur, is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing 

op de Raad van Toezicht, zulks met inachtneming van het ter zake bepaalde 

in het reglement als bedoeld in artikel 9 lid 2. 

3.  Een besluit van de Raad van Toezicht: 

 -  tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een 

lid van de Raad van Toezicht; 

 - tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de Raad van Toezicht; 

 -  inhoudende constatering dat zich ten aanzien van een bestuurder een 

onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 4 lid 5 sub a of dat 

deze niet meer voldoet aan de profielschets op basis waarvan hij is be-

noemd; 

 -  constatering dat zich ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht 

een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 8 lid 4 of dat deze 

niet meer voldoet aan de profielschets op basis waarvan hij is benoemd; 



 wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uit-

gebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de 

in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoor-

digd is. 

 Als in een vergadering als bedoeld in dit lid niet het vereiste aantal leden van 

de Raad van Toezicht bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, 

is het bepaalde in artikel 7 lid 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toe-

passing. 

 De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te ver-

antwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken 

worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 

 8ij een besluit over een lid van de Raad van Toezicht wordt het betreffende 

lid van de Raad van Toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat 

aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te 

nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een 

enkel lid van de Raad van Toezicht. 

4.  Een lid van de Raad van Toezicht met een tegenstrijdig belang als bedoeld in 

lid 5 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang 

kan hebben, stelt de andere leden van de Raad van Toezicht hiervan in ken-

nis. 

5.  Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en 

de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang 

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee 

verbonden organisatie of onderneming. 

 Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde geen besluit kan worden 

genomen is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien 

verstande dat het besluit in dat geval alleen met algemene stemmen kan 

worden genomen en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd. 

6.  Leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht die-

nen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van 

hun taak kunnen beïnvloeden te vermijden. De Raad van Toezicht bewaakt 

dat. 

Gecombineerde vergadering 

Artikel 11 

In een gecombineerde vergadering van College van 8estuur en Raad van Toe-

zicht worden algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid en het func-

tioneren van het College van Bestuur besproken, alsmede andere onderwerpen 

die vooraf door een van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd. De jaar-

stukken, het jaarverslag en het accountantsverslag worden in een gecombineer-

de vergadering in aanwezigheid van de accountant besproken. 

De hoofdzaken van strategie, beleid en uitvoering en de dienaangaande bespre-



kingen, worden opgenomen in het jaarverslag. 

Boekjaar; verslaggeving en middelen 

Artikel 12 

1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2.  De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen be-

staan uit alle ontvangen bijdragen, subsidies, donaties, legaten, erfstellingen 

en alle andere inkomsten. 

3.  Het College van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop 

van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting 

op te maken en op papier te stellen, behoudens een verlenging van deze 

termijn met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandig-

heden. 

4.  De stukken als bedoeld in lid 3 worden terstond ter goedkeuring aan de 

Road van Toezicht voorgelegd, voorzien van een nadere toelichting.  

 Het College van Bestuur zal deze stukken laten onderzoeken door een door 

de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 

lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

 Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het College van 

Bestuur en de Raad van Toezicht en legt daarover een verklaring af. 

Reglementen 

Artikel 13 

1.  Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan het College van 

Bestuur met voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht één of 

meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn 

oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk 

vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt, welke 

datum niet kan zijn gelegen vóór die waarop het besluit werd genomen. 

 Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan het College van 

Bestuur met voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toe-

zicht elk reglement wijzigen en ook intrekken. 

2.  Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met 

deze statuten, zijn niet bindend. 

Commissies 

Artikel 14 

1.  Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan de Raad van 

Toezicht één of meer commissies instellen die de taak hebben de besluit-

vorming van de Raad van Toezicht over bepaalde onderwerpen voor te be-

reiden. 

2.  Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan het College 

van Bestuur, voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen, één 

of meer commissies instellen die de taak hebben de besluitvorming van het 



College van Bestuur over bepaalde onderwerpen voor te bereiden. 

3.  Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van een 

commissie worden vastgelegd in een commissiereglement. 

Statutenwijziging, Fusie; splitsing; omzetting 

Artikel 15 

1.  Het College van Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring door de Raad 

van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Het goedkeuringsbesluit dient 

te worden genomen door de Raad van Toezicht met een meerderheid van 

ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ver-

tegenwoordigd zijn. 

 Als in een vergadering van de Raad van Toezicht, als bedoeld in dit lid, niet 

het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht bij de vergadering aan-

wezig of vertegenwoordigd was, wordt in de volgende vergadering het be-

treffende besluit opnieuw aan de orde gesteld. 

2.  Het besluit tot statutenwijziging kan slechts unaniem worden genomen. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijzi-

ging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Bij die oproe-

ping dient de tekst van het voorstel te worden gevoegd. 

 De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

4.  Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, 

kan het College van Bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging be-

sluiten, mits alle in functie zijnde bestuurders in de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel 

voorgeschreven meerderheid van stemmen. 

5.  Een statutenwijziging treedt in werking op het door het College van Bestuur 

bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

 Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn 

tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. 

 Het College van Bestuur kan één of meer bestuurders en/of anderen, zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te 

doen verlijden. 

 Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegd-

heid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. 

6.  De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten 

kantore van het handelsregister. 

7.  Op een besluit van het College van Bestuur tot fusie of splitsing in de zin van 

Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het College van 

Bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeen-



komstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het in de leden 1, 2, 3 en 4 zo-

veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van 

de wet. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 16 

1.  Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

 Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15, leden 1, 2, 3 en 4 

van overeenkomstige toepassing. 

2.  Het College van 8estuur kan bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming 

vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient zoveel 

mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting. 

3.  De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ont-

binding één of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of één of 

meer andere vereffenaars zijn benoemd. 

4.  Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffe-

ning van haar vermogen nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar 

naam de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd. 

5.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet be-

paalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, 

bij gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze per-

soon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het han-

delsregister. 


