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Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Koninklijke Visio, 

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, met statutaire zetel te 

Amsterdam, zoals deze luiden na de statutenwijziging bij akte op 18 september 

2015 verleden voor mr T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem:  

 

 

S T A T U T E N 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Koninklijke Visio, 

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 

2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

3. De stichting kan elders in haar werkgebied locaties hebben en houden. 

DOEL 

Artikel 2. 

1. De stichting heeft ten doel: 

 (a) het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 

maatschappelijke participatie van mensen met visuele beperkingen. 

Het betreft hier slechtziende en blinde mensen en mensen met 

andere visuele waarnemingsproblemen, al dan niet in combinatie 

met stoornissen van auditieve, psychische, neurologische, 

cognitieve of andere aard, in de meest algemene zin; 

 (b) het ontwikkelen van een kenniscreërende en lerende organisatie 

met expertise als centrale waarde; 

 (c) het bieden van diensten op het gebied van zorg, onderwijs, 

revalidatie, verblijf en arbeid aan mensen met visuele beperkingen 

teneinde hun kwaliteit van leven te verbeteren; 

 en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht het doel te bereiken door: 

 (a) het (doen) besturen van rechtspersonen/ 

vennootschappen/instellingen, en het bevorderen van een 

onderlinge afstemming van het te voeren beleid, alsmede het 

samenwerken met, deelnemen in, oprichten van en besturen van 

deze rechtspersonen/ vennootschappen/ instellingen, die zich direct 

of indirect bewegen ten behoeve van mensen met een visuele 

beperking; 

 (b) het ontwikkelen van initiatieven die dienstig zijn aan haar 

doelstelling voor zover niet in strijd met de bepalingen van de 
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statuten of nadere reglementen, teneinde meerwaarde te creëren in 

de dienstverlening aan mensen met visuele beperkingen; 

 (c) het stimuleren, oprichten, instandhouden en afstemmen van 

voorzieningen die het verlenen van diensten op het gebied van 

zorg, onderwijs, revalidatie, verblijf en arbeid voor mensen met een 

visuele beperking en voor mensen met een visuele en 

verstandelijke beperking, overeenkomstig de doelstelling mogelijk 

maken; 

 (d) het geven van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

aan leerlingen met een visuele beperking en/of leerlingen met een 

meervoudige beperking, het begeleiden van leraren en leerlingen 

zowel binnen als buiten onderwijssituaties van de stichting, 

alsmede het verrichten van algemene ondersteuningsactiviteiten ten 

behoeve van een optimale schoolloopbaan van mensen met een 

visuele beperking; 

 (e) het zowel kwantitatief als kwalitatief afstemmen van de personele 

voorzieningen op het adequaat uitvoeren van de taken, 

overeenkomstig de doelstelling; 

 (f) het verschaffen van woonruimte, met inbegrip van begeleiding, 

verzorging en/of verpleging, primair aan mensen met een visuele 

beperking; 

 (g) het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorg- 

en dienstverlening en onderwijs; 

 (h) het nationaal en internationaal samenwerken met andere 

instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel; 

 (i) andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel bevorderlijk 

zijn. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

GRONDSLAG 

Artikel 3. 

 De stichting streeft naar realisatie van haar doelstellingen op basis van 

eerbiediging van ieders geloof en levensovertuiging. De instelling is 

toegankelijk voor een ieder, ongeacht levens- of geloofsovertuiging, 

geslacht, geaardheid, afkomst en burgerlijke staat. 

VERMOGEN 

Artikel 4. 

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

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

b. subsidies, bijdragen en donaties; 
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 c. inkomsten uit beleggingen; 

 d. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

 e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 

2. Nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht 

van boedelbeschrijving. 

ORGANEN 

Artikel 5. 

1. De stichting kent de navolgende organen: 

 - de Raad van Bestuur; 

- de Raad van Toezicht. 

2. De stichting kent voorts: 

 a. een (centrale) ondernemingsraad; 

 b. een (centrale) cliëntenraad; 

 c. een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

DE RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING, EINDE RAAD VAN 

BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 6. 

1. De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste één lid. Het aantal leden wordt 

– met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – vastgesteld door 

de Raad van Toezicht. 

 Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van 

Toezicht. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat benoemt 

de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot 

voorzitter. 

2. De Raad van Toezicht is tevens bevoegd tot schorsing en ontslag van een 

lid van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming en tot ontslag van 

een lid van de Raad van Bestuur, behoudens in geval van ontslag op 

staande voet wegens dringende redenen, dan nadat hij de overige leden 

van de Raad van Bestuur en de centrale ondernemingsraad, de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de centrale cliëntenraad 

in de gelegenheid heeft gesteld over het voornemen schriftelijk advies uit 

te brengen. 

3. Leden van de Raad van Bestuur dienen elke vorm en schijn van 

belangenverstrengeling tussen hem/haar en de stichting te vermijden, 

zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur 

informeert de Raad van Toezicht tijdig over nevenfuncties van een lid 

van de Raad van Bestuur. 

4. Indien in de Raad van Bestuur één of meer leden ontbreken, dan vormen 
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de overblijvende leden van de Raad van Bestuur of vormt het enig over-

blijvende lid van de Raad van Bestuur niettemin een wettige Raad van 

Bestuur. 

5. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur 

nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur 

waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of van het enige lid van de 

Raad van Bestuur, voorziet de Raad van Toezicht in het bestuur van de 

stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen. 

6. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt door: 

 - overlijden; 

 - ontslag door de rechtbank; 

 - schriftelijke ontslagname door een lid van de Raad van Bestuur; 

- ontslag door de Raad van Toezicht; 

 - verlies van het vrije beheer van zijn vermogen. 

DE RAAD VAN BESTUUR – ORGANISATIE 

Artikel 7. 

1. De verantwoordelijkheden, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming 

binnen de Raad van Bestuur, alsmede de wijze van verantwoording aan 

de Raad van Toezicht worden geregeld in een bestuursreglement, dat 

door de Raad van Bestuur wordt opgesteld. 

2. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van dit 

bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 8. 

1. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting. Bij de 

vervulling van zijn taak richten de Raad van Bestuur en zijn individuele 

leden zich naar het belang van de stichting alsmede de daarmee 

verbonden instellingen. 

2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen en het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt 

voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een 

derde verbindt; 

 deze besluiten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

3. Onderstaande besluiten van de Raad van Bestuur behoeven eveneens de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht: 

 a. de vastgestelde beleidsplannen, het strategisch beleid en het 

kwaliteitsbeleid; 
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 b. de vastgestelde begroting en de jaarverslaggeving; 

 c. het aangaan en het verbreken van duurzame, structurele, recht-

streekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, 

indien deze samenwerking of verbreking voor de van de stichting 

uitgaande instellingen van belangrijke betekenis is; 

 d. het aanvragen van het faillissement of van surséance van betaling 

van de stichting; 

 e. het aangaan van leningen die een door de Raad van Toezicht 

vastgesteld bedrag te boven gaan; 

 f. het doen van investeringen, die een door de Raad van Toezicht 

vastgesteld bedrag te boven gaan tenzij voorzien en opgenomen in 

de vastgestelde en goedgekeurde begroting; 

 g. het creëren van nieuwe belangrijke huisvesting, danwel 

onderwijscapaciteit of woon-/zorgvestigingen; 

 h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een korte 

periode in de zin van de wettelijke regeling voor de 'melding 

collectief ontslag'; 

 i. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een 

aanmerkelijk deel van de werknemers van de stichting; 

 j. het voeren van processen met uitzondering van incassoprocedures, 

processen met betrekking tot arbeidsgeschillen en korte gedingen; 

 k. statutenwijziging en ontbinding. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9. 

1. De Raad van Bestuur is tot vertegenwoordiging bevoegd. Indien de Raad 

van Bestuur uit meerdere leden bestaat, komt de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ieder afzonderlijk lid toe. 

2. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van 

Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de 

Raad van Bestuur, zal de Raad van Toezicht één of meer personen 

aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen. 

RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING 

Artikel 10. 

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen 

natuurlijke personen. Het definitieve aantal leden wordt, met 

inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de Raad van 

Toezicht zelf. 

Wordt de feitelijke samenstelling minder dan vijf personen, dan behoudt 
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de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, maar is de Raad van Toezicht 

verplicht om onverwijld maatregelen te nemen tot aanvulling 

overeenkomstig het hierna bepaalde. 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht 

benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden 

genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht in een 

vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal in functie zijnde 

leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien 

het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven 

kalenderdagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, 

een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden 

genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van 

Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte 

van elkaar, ten opzichte van de Raad van Bestuur en welk deelbelang 

ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

5. De centrale cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te 

doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. De 

voordracht geschiedt met inachtneming van de door de Raad van 

Toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen zoals 

die met name door lid 4 van dit artikel aan het lidmaatschap van de Raad 

van Toezicht worden gesteld. Indien de door de centrale cliëntenraad 

voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet 

voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze 

voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de centrale cliëntenraad in 

de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende 

voordracht te doen. 

6. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de Raad van 

Toezicht dat op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, stelt 

de Raad van Toezicht deze cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in 

kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire 

vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn 

van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de centrale 

cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de Raad van Toezicht 

gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de Raad van Toezicht te 

benoemen ter vervulling van de vacature. 
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7. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming en het ontslag van 

een lid dan nadat hij de Raad van Bestuur, de centrale ondernemingsraad 

en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid 

heeft gesteld over het voornemen schriftelijk advies uit te brengen. 

 Ingeval van een voorgenomen benoeming geeft de Raad van Toezicht 

aan de Raad van Bestuur tijdig schriftelijk de naam, de leeftijd en overige 

relevante informatie van de te benoemen personen op. 

8. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat 

er geen lid zitting heeft voor een periode van meer dan vier jaren. 

 Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een 

lid niet langer dan gedurende acht aaneengesloten jaren zitting kan 

hebben in de Raad van Toezicht. Het lid dat in een tussentijdse vacature 

wordt benoemd neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene 

in wiens plaats hij is benoemd. 

 Herbenoeming betekent niet automatisch herbenoeming in dezelfde 

functie. 

9. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan 

wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, 

wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige 

redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond 

waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht in redelijkheid 

niet van de stichting kan worden gevergd. 

10. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen 

indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening 

van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is 

in het belang van de stichting. De schorsing vervalt van rechtswege 

indien de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden na de schorsing 

overgaat tot ontslag op één van de gronden genoemd in lid 9 van dit 

artikel. Het betreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de 

stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het 

vereiste quorum. 

11. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht kunnen door de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigings-

plaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de 

Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de centrale 

ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad hetzij de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting, met 

inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden 

van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld 
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maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen 

nemen. 

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT 

Artikel 11. 

 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: 

 - overlijden; 

 - aftreden volgens het rooster van aftreden; 

 - schriftelijke ontslagname door het lid van de Raad van Toezicht; 

 - ontslag door de Raad van Toezicht als in artikel 10 bepaald; 

 - verlies van het vrije beheer van zijn vermogen. 

RAAD VAN TOEZICHT - ORGANISATIE 

Artikel 12. 

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd door 

de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden 

tevens een plaatsvervangend voorzitter. 

2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en verder 

zo dikwijls de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of de 

Raad van Bestuur het nodig achten. 

3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de 

voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen, 

die van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In 

spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, 

zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van 

Toezicht of de plaatsvervangend voorzitter. Bij beider afwezigheid wijst 

de vergadering een voorzitter aan. 

5. Behoudens de in deze statuten voorziene afwijkingen besluit de Raad van 

Toezicht bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van de Raad 

van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

Blanco stemmen worden aangemerkt als niet-uitgebrachte stemmen. 

6. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering belegd, te 

houden binnen drie weken doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste 

vergadering. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel 

verworpen. 

7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de 

meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich slechts 

door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen bij 

schriftelijke volmacht, waarvan de toereikendheid door de voorzitter 
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wordt beoordeeld. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één 

mede-lid ter vergadering vertegenwoordigen. 

8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de 

Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht besluit buiten 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur te vergaderen. 

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door 

een door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezochte persoon, 

welke in de betreffende vergadering of in de eerstvolgende vergadering 

worden vastgesteld en daarna door de voorzitter van de betreffende 

vergadering worden ondertekend. 

10. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen 

mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk 

wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich 

tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 

 Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 

ingekomen antwoorden door een door de voorzitter aan te wijzen persoon 

een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij 

de notulen wordt gevoegd. 

RAAD VAN TOEZICHT - TAAK EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 13. 

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het 

beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de 

stichting alsmede de daarmee verbonden instellingen, zulks mede in 

relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Hij vervult een 

klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur 

met raad en advies ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richten de 

Raad van Toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de 

stichting en de daarmee verbonden instellingen. De individuele leden van 

de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. 

Zonodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, 

voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen. 

2. De Raad van Toezicht of één of meerdere door de Raad van Toezicht uit 

zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de 

vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met het bestuur, 

toegang tot alle lokaliteiten van de stichting alsmede de daarmee 

verbonden instellingen 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 bestuur, doen bijstaan door de accountant 
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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. 

3. De Raad van Toezicht heeft daarnaast concreet de volgende taken en 

bevoegdheden: 

 - het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van 

Bestuur; 

 - het aanwijzen van de voorzitter van de Raad van Bestuur; 

 - het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur tot vaststel-

ling, opheffing en wijziging van het bestuursreglement; 

 - het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die in arti-

kel 8 leden 2 en 3 worden aangegeven; 

- het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur tot statuten-

wijziging en ontbinding; 

- het op voordracht van de Raad van Bestuur benoemen van de 

registeraccountant van de stichting; 

 - de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen; 

 - zich op kosten van de stichting door een deskundige doen bijstaan. 

4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de 

uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 

5. Leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur mogen niet 

op enige wijze -direct dan wel indirect- betrokken zijn bij leveringen of 

aannemingen ten laste van de stichting. 

BOEKJAAR, JAARVERSLAGGEVING EN BEGROTING 

Artikel 14. 

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

2. De boeken worden na afloop van ieder jaar afgesloten. De Raad van 

Bestuur maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de 

jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het 

jaarverslag op. Deze stukken worden 'de jaarstukken' genoemd. 

 De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van de Raad van 

Bestuur. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt de reden daarvan op 

het stuk meegedeeld. 

3. De jaarstukken worden gecontroleerd door de registeraccountant van de 

stichting, die daarover aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 

verslag uitbrengt. 

4. De Raad van Bestuur stelt binnen vijf maanden na afloop van het boek-

jaar de jaarstukken vast, waarna deze ter goedkeuring aan de Raad van 

Toezicht worden voorgelegd. 
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5. De goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht strekt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, tot décharge van de Raad van 

Bestuur voor het door haar in het betrokken boekjaar gevoerde bestuur. 

6. De Raad van Bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde stukken zeven 

jaar lang te bewaren. 

7. Uiterlijk in de maand december wordt in de vergadering van de Raad van 

Toezicht de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting/beleidsplan 

besproken en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht 

voorgelegd. 

REGLEMENTEN 

Artikel 15. 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd met goedkeuring van de Raad van 

Toezicht reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin 

die onderwerpen kunnen worden geregeld, welke niet in deze statuten 

zijn vervat. 

2. De Raad van Toezicht is bevoegd, na consultatie van de Raad van 

Bestuur, reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin 

onderwerpen kunnen worden geregeld omtrent de werkwijze en 

onderlinge verhoudingen van de Raad van Toezicht, welke niet in deze 

statuten zijn vervat. 

3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 

ENQUÊTERECHT 

Artikel 16. 

 De centrale cliëntenraad van de stichting is bevoegd tot het indienen van 

een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 

te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de 

gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17. 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 

 Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen na 

verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Een besluit tot statutenwijziging van de stichting behoeft, zolang het 

bepaalde in artikel 19 van deze statuten van toepassing is, de 

voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht bijeengeroepen op 

een termijn van ten minste drie weken, waarbij in de oproep de tekst van 
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de voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld. 

3. Een besluit tot verlening van goedkeuring tot wijziging van de statuten 

kan alleen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, 

waarin ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende leden 

aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

 Is niet twee/derde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig dan 

wel vertegenwoordigd, wordt binnen zes weken, doch niet eerder dan 

drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering gehouden, 

waartoe dezelfde oproepingstermijn in acht wordt genomen, waarin 

ongeacht het aantal aanwezige zitting hebbende leden tot statuten-

wijziging kan worden besloten met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Alvorens een besluit tot statutenwijziging wordt genomen stelt de Raad 

van Bestuur de centrale cliëntenraad, de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en de centrale ondernemingsraad in de 

gelegenheid daarover schriftelijk advies uit te brengen. 

5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 

komen. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd tot het doen 

verlijden van de notariële akte van statutenwijziging. De 

statutenwijziging treedt na de totstandkoming van de notariële akte in 

werking. Bij het besluit tot statutenwijziging kan de inwerkingtreding 

ook op een later tijdstip worden bepaald. 

ONTBINDING 

Artikel 18. 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

 Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen na verkregen 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft, zolang het bepaalde 

in artikel 19 van deze statuten van toepassing is, de voorafgaande 

goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

2. Het bepaalde in artikel 17 lid 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toe-

passing. 

3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de 

Raad van Toezicht. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

5. Een overschot dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve 

van een andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 
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doelstelling, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 

doelstelling heeft, zulks te bepalen door de Raad van Toezicht. 

6. De artikelen 23a en 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de 

vereffening van toepassing. 

Artikel 19 

ALGEMENE BEPALING GARANTIEREGELING 

 Zolang de “Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958” 

in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de 

stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane 

betaling, van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden 

nagekomen. 

HANDELSREGISTER 

Artikel 20. 

 De Raad van Bestuur is verplicht tot neerlegging ten kantore van het 

Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen 

welker gebied de stichting haar zetel heeft, van de navolgende stukken: 

 - een authentiek afschrift, dan wel uittreksel van de akte van 

oprichting; 

 - een authentiek afschrift, dan wel uittreksel van iedere akte van 

statutenwijziging; 

 - een volledige tekst van gewijzigde statuten; 

 - een opgave van het navolgende: naam, voornamen, geboorteplaats 

en -datum en woonplaats van alle leden van de Raad van Bestuur 

en de Raad van Toezicht. 

 De vereffenaars als bedoeld in artikel 18 lid 3 zijn gehouden van de 

ontbinding inschrijving te doen ten kantore van voormeld 

Handelsregister. 

 De bewaarder van de boeken en bescheiden als bedoeld in artikel 18 lid 6 

is gehouden daarvan inschrijving te doen ten kantore van voormeld 

Handelsregister. 

SLOTBEPALING 

Artikel 21. 

 In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de 

reglementen van de stichting voorzien, beslist de Raad van Bestuur, 

onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht. 

 

 

Arnhem, 18 september 2015. 


