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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht

Heden, zestien november tweeduizendnegen, verschijnt voor mtj, mr. Harriet van -

Zendercn, notaris te Utrecht:

de heer Jan Engberts, geboren te Utrecht op negen augustus negentienhonderd

zevenenvijftig, wonendeLe3gTl MA Driebergen-Rijsenburg, Arnhemsebovenweg -

15, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NT71K9768,te dezen handelend

in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van toezicht van de stichting:

Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht, met statutaire

zetel inde gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 3571ZM Utrecht, Vogelsanglaan -

l, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden- -

Nederland onder dossiernummer 4l 180472, deze stichting hierna te noemen: de -

"st ichting".
De verschijnende persoon verklaart:

L De raad van toezicht van de stichting heeft op vijf oktober tweeduizend negen -

besloten tot wijziging van de statuten van de stichting en tot verlening van -

machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te -

doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de vergadering van de raad -

van toezicht van de stichting, dat aan deze akte wordt gehecht.

2. De medezeggenschapsraad van de stichting heeft voorafgaande instemming -

verleend aan het besluit tot de in de onderhavige akte van wijziging van de -

statuten van de stichting opgenomen wijziging van de grondslag van de

stichting, hetgeen blijkt uit een onderhands stuk, dat aan deze akte wordt

gehecht.
3. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd brj akte, op negentien juni

tweeduizend twee verleden voor mr. Bart van der Wilt, notaris te Utrecht'

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten worden de statuten van de

stichting zodanig gewijzigd dat zrj, met ingang van heden, in hun geheel komen te -

luiden als volgt:

STATUTEN.
Begripsomschrijvingen.
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Artikel I
In deze statuten wordt verstaan onder:

l. Bestuurs- en beheersreglement, het reglement bedoeld in artikel 6

statuten en in artikel 10.3b van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek, zoals deze op het moment van passeren van

onderhavige akte van kracht is ofzoals deze van kracht zal zljn nadat het _--

lid 9 van deze
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wetsvoorstel tot wijziging van, onder meer, de Wet op het hoger onderwijs en -

wetenschappelijk onderzoek, welk wetsvoorstel bekend is als: "Tweede Kamer,

vergaderjaar 2008-2009, 3l 821 , nr.2", van kracht is geworden, te weten het -

door het College van Bestuur vastgestelde reglement ter regeling van het -*

bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool, welk reglement de -

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;

Z. Collese van Bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerluk -

Wetboek, in artikel 6 lid I en artikel 7 lid I van deze statuten en in artikel 10.2 -

van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, te weten het

bestuur van de stichting, dan wel het college van bestuur van een andere

instelling die door de stichting in stand wordt gehouden;

instelling of hogeschool, de instelling bedoeld in artikel 4 lid 2 sub a van deze -

statuten, te weten de Protestants Christelijke Hogeschool Mamix Academie te -

Utrecht dan wel een andere instelling die door de stichting in stand wordt

gehouden;
langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee

instemt, kunnen schriftelijke mededelingen ¿I¿Ìn respectievelijk van de stichting -

geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en -

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de stichting respectieveltjk -

degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie -

wordt gecommuniceerd respectievelijk de stichting bekend is gemaakt

Medezeqqenschapsraad, het orgaan bedoeld in artikel l4 van deze statuten en in

artikel 10.17 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk, te weten -

de medezeggenschapsraad van de Protestants Christelijke Hogeschool Marnix -

Academie te Utrecht dan wel van een andere instelling die door de stichting in -

stand wordt gehouden;

6. Raad van Toezicht, het orgaan bedoeld in artikel l0 lid I en I I lid I van deze -

statuten en in artikel 10.3d van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek, zoals deze van k¡acht zal ziin nadat het

wetsvoorsteltot wijziging van, onder meer, de Wet op het hoger onderwijs en -

wetenschappelijk onderzoek, welk wetsvoorstel bekend is als: "Tweede Kamer,

vergaderjaar 2008-2009,31 821,ff.2", van kracht is geworden, te weten het -

toezicht houdend org¿um van de stichting, dan wel de raad van toezicht van een -

andere instelling die door de stichting in stand wordt gehouden;

i. Reglement van de Raad van Toezicht, het reglement bedoeld in artikel I I lid 2 -

van deze statuten, te weten het door de Raad van Toezicht vastgestelde --

reglement ter regeling van de taakverdeling van de Raad van Toezicht, alsmede

bevattende nadere bepalingen de werkwij ze van de Raad van Toezicht; ---

8. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten.

Naam en
Artikel2

zete

4 .

5 ,

l. De stichting is genaamd: Stichting Protestants Christelijk Hoger
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Beroepsonderwij s Utrecht.

2. De verkorte naaln van de stichting luidt: Marnix Academie.

3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Grondslag.
Artikel 3
l. De stichting aanvaardt het Bijbels getuigenis als inspirerend uitgangspunt voor -

haar handelen. De stichting wil zich laten leiden door de bevrijdende kracht van

het Evangelie van Christus Jezus; die kracht zet de mens in ruimte en roept hem

op er voor de ander en voor de Ander T.e ziin. Die kracht plaatst de mens onder -

het teken van de messiaanse belofte; het kind verwijst naar die belofte. In de --

voor de mens gecreëerde ruimte staat het kind daarom in het midden; het kind -

doet een appèl op een ieder en vraagt om een repons.

Z. De grondslag is van betekenis voor alle activiteiten van de stichting. De stichting

nodigt alle bij de stichting betrokkenen uit de grondslag te respecteren en daarop

een eigen antwoord te geven.

Doel.
Artikel4
L De stichting heeft als doel het bevorderen en in stand houden van christeltjk -

hoger beroepsonderwijs in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het in stand houden van de instelling te Utrecht, genaamd Marnix Academie,

voor de opleiding van leraren basisonderwijs en van eventuele andere

opleidingen of van andere instellingen)

b. het verzorgen van hoger pedagogisch onderwijs, in ieder geval ten aanzien -

van de opleiding van leraren ten dienste van het christelijk primair

onderwijs;
c. het geven van andere vormen van onderwijs, zelfstandig of in samenwerking

met andere instellingen;

d. het bieden van mogelijkheden tot voortgezette professionalisering;-

e. het verzorgen van activiteiten in het bijzonder gericht op het

identiteitsgebonden onderwij s ;
het verrichten van (toegepast) onderzoek;

het verlenen van maatschappelijke diensten, waaronder ondersteuning en -

advisering van het primair onderwijs;

h. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van beroepen eD --

opleidingen;
het samenwerken met andere instellingen voor hoger onderwijs;

het toepassen van alle overige wettige middelen die het doel van de stichting

bevorderen, -

een en ander onder de voorwaarde dat niet publiek bekostigde activiteiten passen

binnen de missie van de stichting en niet op gespannen voet staan met de publiek

f.
o

i .
j

bekostigde activiteiten.
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Middelen.
Artikel 5
l. De middelen van de stichting bestaan uit:

a. hetstichtingskapitaal;
b. de inkomsten en opbrengsten uit activiteiten van de stichting;

c. subsidies en donaties;

d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en

e. alle overige baten.

Z. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard.
College van Bestuur: benoeming, samenstelling, belangenverstrengelinB, -

ontstentenis, bezoldiging en werkwijze.

Artikel 6
l. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van -

Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten -

hoogste drie natuurlijke personen, onder wie de voorzitter. Alle leden van het -

College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een lid van -

het College van Bestuur kan niet tegelijk lid zijn van het college van bestuur van

een andere hogeschool. Indien er een meerhoofdig College van Bestuur is, wordt

duidelijk in het Bestuurs- en beheersreglement omschreven wie welke taken, -

verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft .

Z. Een lid van het College van Bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd dan -

wel voor een periode van ten hoogste vier jaar waarbij herbenoeming telkens -

voor een periode van ten hoogste vierjaar kan plaatsvinden. Indien leden van het

College van Bestuur niet voor onbepaalde tijd zijn benoemd, stelt het College -

van Bestuur een rooster van aftreden op, dat de goedkeuring van de Raad van -

Toezicht behoeft. Een tussentijds benoemd lid van het College van Bestuur -

neemt op het rooster van aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in' -

3. Een lid van het College van Bestuur moet onaflrankelijk en onbevangen kunnen

opereren, ten opzichte van eventuele andere leden van het College van Bestuur, -

ten opzichte van leden van de Raad van Toezicht en welk deelbelang ook' -

4. Het College van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaÃt op ten aanzien van zijn

eigen functioneren. Elke vorïn en schijn van belangenverstrengeling tussen de -

hogeschool en leden van het College van Bestuur wordt vermeden.

5. De Raad van Toezicht wijst een van de leden van het College van Bestuur dan -

wel het enig lid van het College van Bestuur als voorzitter aan.

6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het College van --

Bestuur, vorïnen de overblijvende leden van het College van Bestuur niettemin -

een wettig bestuur, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om

zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of vacatures. Bij belet of

ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht
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verplicht zo spoedig mogelijk, al dan niet tijdelijk, overeenkomstig het bepaalde

in lid 2, te voorzien in de vacature of vacatures.

7 . Het jaarverslag van de hogeschool bevat de hoofdlijnen van het

renumeratierapport van de Raad van Toezicht betreffende het bezoldigingsbeleid

van de hogeschool. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de --

individuele leden van het College van Bestuur vast.

8. In het Bestuurs- en beheersreglement wordt onder meer de werkwijze van het -

College van Bestuur geregeld, alsmede, indien het College van Bestuur uit meer

dan één lid bestaat, de wijze van besluitvorming van het College van Bestuur, -

onverminderd het daaromtrent elders in deze statuten bepaalde.

College van Bestuur: taken en bevoegdheden.

Artikel 7
l. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het College van Bestuur belast

met het besturen van de hogeschool, hetgeen onder meer inhoudt dat het College

van Bestuur verantwoordeliik is voor de realisatie van de doelstellingen van de -

hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit

voortv loeiende resultatenontwikkeling.
2. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en -

verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de --

uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur en -

de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van

de corporate governance van de hogeschool en de naleving van de branchecode,

bedoeld in artikel 2.9 vande Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk -

onderzoek.
3. Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijntaak naar het belang

van de hogeschool en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij

de hogeschool betrokkenen af.

4. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante

wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de -

instellingsactiviteiten. Het College van Bestuur rapporteert hierover âân €fl -

bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van -

Toezicht. In het jaarverslag geeft het College van Bestuur inzicht in de inteme -

risicobeheersings- en controleslstemen.

5. In de hogeschool is een op de hogeschool toegesneden intern risicobeheersings-

en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het intern risicobeheersings-

en controlesysteem hanteert de hogeschool in ieder geval:-

a. risicoanalyses van de operationele en financiele doelstellingen van de -

hogeschool;
b. een integriteitcode die in ieder geval op de officiële website van de

hogeschool wordt geplaatst;

c. een kwaliteitszorgsysteem dat een verbinding legt met wettelijke eisen voor -

accreditatie en de strategische doelstellingen van de hogeschool;-
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d. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, de =--

bekostigingsgegevens en het kwaliteitsbeleid alsmede de voor de opstelling -

daarvan te volgen procedures;

e. een systeem van monitoring en rapportering.

6. Het College van Bestuur is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd

te besluiten tot het aãngaanvan overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding -

en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten -

waarbij de stichting zich als borg of hoofdehjk medeschuldenaar verbindt, zich -

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een

derde verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze -

handelingen.
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan door de stichting -

jegens derden beroep worden gedaan.

7 . Onverminderd het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, legt het

College van Bestuur voorts ten minste ter goedkeuring voor aan de Raad van -

Toezicht:
a. het Bestuurs- en beheersreglement;
b. de begroting, dejaarrekening, hetjaarverslag en het instellingsplan van de -

hogeschool;
c. de operationele
d. de strategie die

en financiële doelstellingen van de hogeschool;

moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de -

hogeschool;
e. de wijze waarop de principes van horizontale dialoog worden vorrngegeven,

waaronder begrepen de vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien -

van het omga¿ln met belanghebbenden bij de stichting;

de randvoorwaarden die bij de strategie voor de hogeschool worden

gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de operationele en financiele -

ratio's. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag van de -

hogeschool;
g. een besluit omtrent een ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur -

van de stichting;

J ,

een besluit omtrent een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden

dan wel de beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal *

werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -

een besluit omtrent de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, alsmede de

vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;-

een besluit omtrent het uitbrengen van stemrecht op aandelen in het kapitaal

van vennootschappen waarin de stichting deelneemt en het bepalen van de -

wijze waarop za| worden gestemd;

k. een besluit omtrent blokkeringsregelingen welke zijn opgenomen in statuten

van deelnemingen van de stichting;

60806500/HVZ

h.

l. een besluit omtrent het aangaan van een duurzame rechtstreekse of -



c/M/s/ Derks Star Busmann

middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking -

van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking -

van ingrijpende betekenis is;

m. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling;

n. een besluit omtrent het aangaan van geldleningen boven een

60806500/HVZ

door de Raad -

van Toezicht vastgestelde limiet;

p.

een besluit omtrent het aangaan van andere financiele transacties of ---

(rechts)handelingen boven een door de Raad van Toezicht vastgestelde -

limiet binnen een door de Raad van Toezicht bepaalde periode;

een besluit omtrent de toewijzing van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan

een of meer leden van het College van Bestuur dan wel aan een of meer -

anderen als bedoeld in artikel 9lid2,

q. de opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden aan de -

accountant van de stichting;
r. het opstellen of wijzigen van het rooster van aftreden als bedoeld in artikel6

lid2;
s, besluiten omtrent het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige --

belangen van leden van de Raad van Toezicht en/of van het College van -

Bestuur met de stichting spelen, die van materiële betekenis zijn voor de -

hoeeschool enlofvoor de betreffende leden van de Raad van Toezicht en/of

van het College van Bestuur;

t.
u.
v .
w.

een voorstel omtrent wijziging van de statuten van de stichting;

een voorstel omtrent fusie of (af¡splitsing van de stichting;

een voorstel omtrent ontbinding van de stichting;

enig ander ingrijpend besluit van het College van Bestuur waaromtrent de -

Raad van Toezicht heeft bepaald dat dit aan zijn goedkeuring is

onderworpen, welke besluiten door de Raad van Toezicht schriftelijk aan -

het College van Bestuur dienen te worden medegedeeld.

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden geen

beroep worden gedaan.

8. Het College van Bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van

alle leden van het Colleee van Bestuur en de Raad van Toezicht en de mutaties -

daarin in het handelsregister.

Einde lidmaatschap van het College vân Bestuur en schorsing.

o.

Anikel 8
l. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt:

a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. indien een lid van het College van Bestuur het vrije beheer of de vrije

beschikking over zijn vermogen verliest;

d. door het aanvaarden van de functie van lid van een college van bestuur van

een andere hoeeschool:
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e. indien een lid van het College van Bestuur niet voor onbepaalde trjd is -

benoemd, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming volgens -

het in artikel 6 lid 2 bedoelde rooster van aftreden; -

f. door ontslag door de rechtbank;
g. door ontslag door de Raad van Toezicht'

2. Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de

Raad van Toezicht.
In beginsel eindigt een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of

is gevolgd door een ontslagprocedure, van rechtswege na het verstrijken van die

termun.
Vertegenwoordiging.

60806500/HVZ

Artikel9
L Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting'

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk -

handelende leden van het College van Bestuur.

Z. Het College van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor te --

specificeren aspecten toewijzen aan een of meer van zijn leden, alsmede aan een

of meer anderen; dat wordt vastgelegd in een reglement en/of een

procuratieregeling, welke stukken de goedkeuring van de Raad van Toezicht -

behoeven.
Raad van Toezicht: benoeming, samenstelling, belangenverstrengelinS, --

ontstentenis aantal leden, bezoldiging en commissies.-

Artikel l0
L De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen -

aarfial van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, waaronder

de voorzitter en de vice-voorzitter. Alle leden van de Raad van Toezicht worden

benoemd door de Raad van Toezicht.

Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten -

hoogste drie jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste, al dan niet

aansluitend, tweemaal voor een periode van ten hoogste drie jaar worden

herbenoemd. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. Een

tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van -

aftreden in beginsel de plaats vanziin voorganger in. -

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van -

Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte van (de leden van) het College -

van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en -

kritisch kunnen opereren, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement

van de Raad van Toezicht.

4. Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van -

het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over -

de specifreke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak,

binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht als -

2.

a
J .
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bedoeld in het volgende lid. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn

samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming -

van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige --

overweging. Ook bij herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt

de hiervoor bedoelde profielschets in acht genomen.

5 . DeRaadvanToezichts te l teenprof ie lschetsopVoorz i jnomvangen-
samenstelling, rekening houdend met de aard van de hogeschool, haar

activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de -

Raad van toezicht. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en -

wordt in ieder geval op de officiële website van de hogeschool geplaatst.

Nadere regels omtrent de samenstelling van de Raad van Toezicht en de -

kwalitatieve eisen waaraande leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen,

worden in het Reglement van de Raad van Toezicht vastgesteld.

7. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de hogeschool en leden -

van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
8. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

Overige functies kunnen door de Raad van Toezicht worden ingesteld €r --

verdeeld. Eén persoon kan meerdere functies bekleden.

9. Is het aantal leden van de Raad van Toezicht minder dan het vastgestelde aantal

dan wel het statutair bepaalde minimum aantal, dan blijft de Raad van Toezicht -

volledig bevoegd; de Raad van Toezicht neemt alsdan onverwijld maatregelen -

tot aanvulling van het aantal leden van de Raad van Toezicht. Blj ontstentenis -

van alle leden van de Raad van Toezicht vindt het bepaalde in artikel 12 lid 3 -

toepassing.
De gemeenschappelijke vergadering van het College van Bestuur en de Raad -

van Toezicht stel de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. De

bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de -

resultaten van de hogeschool
Indien de Raad van Toezicht meer dan vijf leden omvat, kan de Raad van

Toezicht uit zijn midden een auditcommissie enlof een

selectie/renumeratiecommissie instellen. Indien de Raad van Toezicht besluit tot

het instellen van een auditcommissie enlof een selectie/renumeratiecommissie -

dan stelt de Raad van Toezicht voor iedere dergelijk commissie een reglement -

vast. Indien de Raad van Toezicht besluit tot het niet instellen van een -

auditcommissie enlof een selectie/renumeratiecommissie dan geldt dat de

hiervoor beschreven taken van deze commissie(s) van toepassing zijn ten

aanzien van de eehele Raad van Toezicht.
12. Naast de in het vorige lid bedoelde commissies kan de Raad van Toezicht een of

meer, tijdelijke of permanente, commissies instellen ter ondersteuning van de -

werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
De samenstelling, wijze van benoeming en ontslag van de leden,

6.
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Toezicht in te stellen commissies worden in een door de Raad van Toezicht, na -

overleg met de desbetreffende commissie, zo die er al is, en met het College van

Bestuur, vast te stellen reglement uitgewerkt.

Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden.

Art ikel l1
l. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, -

bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van de

wetenschappelij k onderzoek, toez

de uitoefening van bevoegdheden

Wet op het hoger onderwijs en

icht op de uitvoering van werkzaamheden en -

door het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het College van -

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar -

verbonden instellingen en staat het College van Bestuur met raad ter zijde'

2. De taakverdeling van de Raad van Toezicht, alsmede nadere bepalingen omtrent

zijn werkwijze worden neergelegd in het door de Raad van Toezicht vast te -

stellen Reglement van de Raad van Toezicht.

3. Onverminderd het elders bij of krachtens dezestatuten bepaalde, is de Raad van

Toezicht 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 Bestuurs- en beheersreglement;

c. het goedkeuren van de begroting, dejaarrekening, hetjaarverslag en het -

instellingsplan van de hogeschool;

d. indien van toepassing, het goed

bedoeld in artikel 8.1 van de W
keuren van de gemeenschappelijke regeling'

et op het hoger onderwijs en

wetenschappelij k onderzoek ;
e. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke -

verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9 van

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

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

rechtmatige bestemming en amwending van de middelen van de hogeschool

verkregen op grond van de artikelen 2.5 en2.6 van de Wet op het hoger -

onderwij s en wetenschappelijk onderzoek;

g. het verlenen van de opdracht aan een accountant als bedoeld in afikel 2:393

lid I van het Burgerlijk Wetboek, die verslag uitbrengt aan de Raad van -

Toezicht; en
h. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken -

en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met $, in het

jaarverslag van de hogeschool.

4. Het toezicht van de Raad van Toezicht op het College van Bestuur omvat onder

andere:
realisatie van de doelstellingen van de hogeschool;

stratesie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
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c, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en

controlesystemen;
d. hetkwaliteitsbeleid;
e. de kwaliteit van de horizontale dialoog, waaronder begrepen het beleid ten -

aanzienvan het omgaan met belanghebbenden bij de stichting;

het financiële verslaggevingsproces;

de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot

de bekostiging.
5. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang -

van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij -

de stichting betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de -

kwaliteit van zijn eigen functioneren

6. De Raad vanToezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten

aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat

van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan

moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profrel en de --

samenstelling en de competentie van de Raad van Toezicht besproken. 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 college als dat van de individuele leden van het College van Bestuur en de -

conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

7. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderltjk --

hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en de

accountant van de stichting alle informatie te verlangen die de Raad van

Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen

ultoelenen.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de -

omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het College van Bestuur enlof

bij leden van de Raad van Toezicht erlof bij de accountant van de stichting in -

relatie tot de hogeschool. Het Reglement van de Raad van Toezicht bevat regels

ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van

het College van Bestuur en/of bij leden van de Raad van Toezicht enlof bij de -

accountant van de stichting in relatie tot de hogeschool

Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming

van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het College van Bestuur en na

een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of een of

meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten

van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden

en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg -

met het College van Bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting -

dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage

van de volledige administratie dient te worden verleend.-
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Toezicht: einde lidmaatschap, schorsing en ontstentenis alle leden. -

60806500/HVZ

Raad van
Artikel l2
L Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst en -_

ontslagen door de Raad van Toezicht.
In beginsel eindigt een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of

is gevolgd door een ontslagprocedure, van rechtswege na het verstrijken van die

termijn.
Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden

geschorst en ontslagen indien:
a. bij herhaling door de Raad van Toezicht is geconstateerd dat het

desbetreffende lid van de Raad van Toezicht onvoldoende functioneert; -

b. sprake is van een structurele onenigheid tussen het desbetreffende lid van de

RaadvanToezichtendeover ige ledenvandeRaadvanToezicht ; -
c. de Raad van Toezicht vaststelt dat er sprake is van structurele

onverenigbaarheid van de belangen van het desbetreffende lid van de Raad -

van Toezicht en de belangen van de stichting, dan wel van structurele -

onverenigbaarheid van de functie van het desbetreffende lid van de Raad -

van Toezicht en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;

d. er andere obiectiveerbare redenen ziin.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van -

Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van -

Toezicht in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens

van de Raad van Toezicht enzijn zienswijze dienaangaande.

Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht -

behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte -

stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal in -

functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is,

met dien verstande dat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet mag

deelnemen aan de stemming en dat zijn aanwezigheid niet mede bepalend is -

voor het vaststellen of het vereiste quorum wordt bereikt.

Is, rekening houdend met de laatste bepaling van de vorige alinea, in een

vergadering waarin een dergelijk besluit aan de orde is niet twee derden van het

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

vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden

niet eerder dan één en niet later dan acht weken na de eerste vergadering. In deze

tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -

leden van de Raad van Toezicht, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in -

de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits, rekening houdend

met de laatste bepaling van de vorige alinea, met een meerderheid van ten -

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:

a. door het verstrijken van de duur van de benoeming;

12
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b. door overlijden;
c. door bedanken;
d. indien een lid van de Raad van Toezicht het vrije beheer of de vrije

beschikking over zijn vermogen verliest'

3. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president -

van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op -

verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzii het -

College van Bestuur, hetzij de Medezeggenschapsraad, hetzij een andere

belanghebbende, met inachtneming van het bij of krachtens deze statuten

bepaa
Raad van
Artikel l3

lde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd'

Toezicht: vergadering en besluitvorming.

l. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee -

andere leden van de Raad van Toezicht of een lid van het College van Bestuur, -

met instemming van ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, dat nodig

acht(en), dan wel indien de raad ingevolge deze statuten een besluit moet nemen,

doch ten minste twee maal per jaar.

Z. Zolangin een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden

van de Raad van Toezicht aanwezigof vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige -

besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits

met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten of het Reglement van -

de Raad van Toezicht gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -

vergaderingen niet in acht genomen.

3. Voor zover in deze statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht niet -

anders is bepaald, kan de Raad van Toezicht alleen geldige besluiten nemen met

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin -

ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van -

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad -

van Toezicht niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de

Raad van Toezicht aanwezigof vertegenwoordigd, dan wordt een tweede

vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan één en niet later dan acht

weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het -

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, -

rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde -

was, worden besloten, mits met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -

stemmen.
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan door een ander daartoe schriftelijk

gevolmachtigd lid van de Raad van Toezicht ter vergadering zijn stem doen -

uitbrengen, Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan -

indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de Raad van Toezicht

kan als gevolmachtigde slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht ter

vergadering zljn stem uitbrengen.
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5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht om één stem uit te brengen' -

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Indien omtrent een voorstel de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op -

de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. Indien

in die vergadering bij de stemming omtrent dat voorstel de stemmen wederom -

staken, is het voorstel verworPen.

6. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het College van Bestuur ook -

buiten vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk of langs elektronische -

weg met algemene stemmen van alle leden geschiedt. Van een buiten

vergadering genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat in de

eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de

voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde

relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken btj de -

notulen gevoegd.

7. Nadere regels omtrent de vergaderingen en de besluitvorming van de Raad van -

Toezicht worden in het Reglement van de Raad van Toezicht vastgesteld

Medezeggenschapsraad.
Artikel 14
l. De Medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheden die hem door ofkrachtens de

wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden genoemd in deze statuten.

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de

Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur gehouden over de algemene

gang van zakenbinnen de stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht -

of een afvaardi ging daarvan.

3. Nadere bepalingen omtrent de Medezeggenschapsraad zljn vastgelegd in het -

door het College van Bestuur vastgestelde Reglement Medezeggenschapsraad. -

Het Reglement Medezeggenschapsraad kan door het College van Bestuur, na -

overleg met de Medezeggenschapsraad, worden gewijzigd, mits dit besluit de -

instemming van ten minste twee derden van het aantal leden van de

Medezeg genschapsraad heeft verworven.

Accountant.
Artikel l5
l. De stichting is verplicht aan een accountant opdracht tot onderzoek van de -

jaarrekening te verlenen. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van

Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, bevoegd. De opdracht aan de

accountant van de stichting kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad -

van Toezicht. Het College van Bestuur kan zowel over het verlenen van de -

opdracht aan de accountant als over het intrekken daarvan advies uitbrengen aan

de Raad van Toezicht.
Periodiek, doch ten minste één maal per vier jaar vindt een gemotiveerde

heroverweging van de keuze voor de accountant van de stichting plaats.

De accountant van de stichting woont het van belang zijnde gedeelte van de -
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vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt

besproken en/of goedgekeurd'

4. De accountant van de stichting brengt omtrent zijn onderzoek gelijkelUk -

schriftelijk verslag uit aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en -

legt de uitslag van zijn onderzoek vast in een verklaring.

Boekjaar en jaarrekening.

4 .

5 .

6 .

Artikel l6
l. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Z. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting

en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, n¿ulr de eisen die -

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren

en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op -

zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de -

stichting kunnen worden gekendJ l l w l l l r r r ó  N s r ¡ r r v r

3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het College van

Bestuur een jaarrekening van de stichting op, bestaande uit een balans en een -

staat van baten en lasten met toelichting.

De jaanekening wordt ondertekend door alle leden van het College van Bestuur,

alsmede door de voorzitter van de Raad van Toezicht en door ten minste één -

ander lid van de Raad van Toezicht; ontbreekt een handtekening van één of meer

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het College van Bestuur en -

behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht'

Goedkeuring van de jaanekening door de Raad van Toezicht strekt niet tot -

decharge van de leden van het College van Bestuur voor het gevoerde beleid -

over het afgelopen boekjaar.

Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, -

zal aan de Raad van Toezicht het voorstel worden gedaan om decharge te ---

verlenen aan de leden van het College van Bestuur voor het door hen gevoerde -

beleid over het afgelopen boekjaar, voorzover van dat beleid uit dejaarrekening

blijkt of over dat beleid aan de Raad van toezicht mededelingen zijn gedaan' -

Het College van Bestuur is verplicht de in lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers, de in lid 4 bedoelde jaanekening en de in lid 5 van het

vorige artikel bedoelde bescheiden gedurende de vereiste wettelijke termijn te -

bewaren.
De stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden van de stichting,

overeenkomstig hetgeen door wet- en regelgeving is voorgeschr€V€rl, --

verantwoording af middels een of meer openbare publicaties over het in het -

verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in datjaar geleverde prestaties, -

welke jaarlijkse verantwoording de goedkeuring van de Raad van Toezicht -

behoeft.

8 .

Statutenwijziging.
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Artikel 17
1. De Raad van Toezicht is bevoe gd deze statuten, mits gehoord hebbende het -

College van Bestuur, te wijzigen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden -

voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst

van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

Een besluit van de Raad van Toezicht tot statutenwijziging behoeft een -

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een -

vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde leden

van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is'-

Is in een vergadering waarin een dergelijk besluit aan de orde is niet twee derden

van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of -

vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden

niet eerder dan één en niet later dan acht weken na de eerste vergadering. In deze

tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -

leden van de Raad van Toezicht, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in -

de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met e€n -----

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemm€fl. -

Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van -

het Collese van Bestuur en ieder lid van de Raad van Toezicht zelßtandig .--

bevoegd.
Ontbinding.
Artikel l8
l. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting, mits gehoord hebbende het -

College van Bestuur en met instemming van de Medezeggenschapsraad, te -

ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is van overeenkomstige toepassing -

hetgeen in artikel l7 leden 2 en 3 van deze statuten is bepaald, aangaande een -

besluit tot wijziging van de statuten,

In geval van ontbinding van de stichting treden de leden van het College van -

Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, op als vereffenaars van het -

verïnogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) een of -

meer andere vereffenaars zijn aaîgewezen.
Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden

stichting is overgebl even, zal conform de doelstellingen van de stichting worden

uitgekeerd aan instellingen met een vergelijkbare doelstelling of een algemeen -

maatschappelijk belang.

Reglementen.
Artikel 19
L Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, worden de -

reglementen van de stichting door het College van Bestuur vastgesteld. ---

2. In de reglementen van de stichting worden die onderwerpen geregeld die in deze
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statuten niet of niet volledi g zijn geregeld. De reglementen van de stichting -

mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, -

en deze statuten.

Slotartikel.
Artikel20
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de

stichting voorzien en/of waarin sprake is van een geschil over de toepassing van de -

bij of krachtens deze statuten vastgestelde bepalingen, beslist het College van --

Bestuur, nadat het College van Bestuur de Raad van Toezicht in de gelegenheid heeft

gesteld om, indien dit naar de mening van deze raad nodig is' aan een dergelijk -

besluit goedkeuring te verlenen. -

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze -

akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van -

deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de _---

verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend'

(Volgt ondertekening)
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