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SL/FvH/JV/60018351 

VAN DOORNE N.V. 

 

 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  

STICHTING ROOMS KATHOLIEK ONDERWIJS HUIZEN 

zoals deze luiden na de statutenwijziging de dato 1 mei 2020, welke akte is verleden voor 

een waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. 

 

STATUTEN  

Begripsbepalingen  

Artikel 1  

1. In de statuten wordt verstaan onder:  

a. "bevoegd gezag": de stichting als bedoeld in deze statuten;  

b. "branchecode": de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs per een 

augustus tweeduizend zeventien in werking getreden en iedere daarop 

volgende uitgave;  

c. "directeur": de schooldirecteur die verantwoordelijk is voor de leiding van de 

onder het bevoegd gezag staande school of scholen;  

d. "GMR": de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;  

e. "managementstatuut": het statuut zoals bedoeld in de Wpo;  

f. "raad van toezicht": de raad van toezicht van de stichting, zoals bedoeld in de 

Wpo, die belast is met het intern toezicht;  

g. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 

communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 

leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;  

h. "stichting": Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen;  

i. "Wms": de Wet medezeggenschap op scholen;  

j. "Wpo": de Wet op het primair onderwijs.  

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 

of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 

woord in en omgekeerd.  

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 

mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.  

Naam, zetel en duur  

Artikel 2  

1. De stichting is genaamd: Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen.  

2. De stichting is gevestigd te gemeente Huizen.  

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Doel, grondslag en middelen  

Artikel 3  

1. De stichting heeft als doel het bevorderen van het primair Rooms Katholiek onderwijs 

door middel van het oprichten, het in stand houden en het behartigen van de 
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belangen van de afzonderlijke Rooms Katholieke scholen in de gemeente Huizen.  

2. De stichting wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het Katholiek 

onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse katholieke 

Schoolraad zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen 

Reglement voor het Katholiek Onderwijs.  

3. De scholen van de stichting staan open voor leerlingen ongeacht hun 

levensbeschouwelijke afkomst en/of geloofsovertuiging.  

4. Het vermogen van de stichting bestaat uit:  

a. rijksbijdragen;  

b. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;  

c. gemeentelijke en andere subsidies;  

d. vrijwillige ouderbijdragen en andere bijdragen;  

e. schenkingen, erfstellingen die alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving 

mogen worden aanvaard, en legaten;  

f. alle andere op wettige manier verkregen baten.  

5. Aan geldmiddelen en andere activa van de stichting mag geen andere bestemming 

worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting.  

6. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

Organen  

Artikel 4  

1. De stichting kent als organen:  

a. het bestuur; en  

b. de raad van toezicht.  

2. De stichting en haar organen nemen de Wms, Wpo en de branchecode in acht.  

Bestuur; benoeming, schorsing en ontslag  

Artikel 5  

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur bestaande uit één of 

meer leden, onder toezicht van de raad van toezicht.  

2. Het lid/de leden van het bestuur respecteert/respecteren de wezenskenmerken van 

het Rooms Katholiek Onderwijs.  

3. De raad van toezicht stelt het aantal leden van bestuur vast.  

Ingeval het bestuur uit meerdere personen bestaat, wijst de raad van toezicht één van 

de bestuurders aan als voorzitter. De raad van toezicht kan voorts de titel "directeur-

bestuurder" toekennen aan (een) bestuurder(s).  

4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder(s).  

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht 

van het bestuur vragen. De aandachtspunten met betrekking tot de van een 

bestuurder gevraagde kwaliteiten en/of de hoedanigheden die hij dient te bezitten 

worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. 

Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht, maar in 

ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. De raad van toezicht kan 

bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering 

van de vereiste kwaliteiten en/of hoedanigheden besluiten.  
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5. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een lid van de raad van toezicht of een 

voormalig lid van de raad van toezicht dat korter dan vier jaar is afgetreden.  

Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij 

een andere onderwijsorganisatie binnen het primair onderwijs. Voorts kan een 

bestuurder niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een 

onderwijsorganisatie buiten het primair onderwijs, tenzij deze onderwijsorganisatie 

een ander voedingsgebied bedient.  

6. De raad van toezicht pleegt overleg met het bestuur over een voorgenomen 

benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder.  

7. Een schorsing van een bestuurder kan éénmaal of meerdere malen worden verlengd, 

doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn 

geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de 

schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 

vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een 

raadsman/-vrouw te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan 

nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is 

geboden om te worden gehoord.  

8. De bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor 

een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. De vaststelling van het 

salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders 

geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige 

arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector 

geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en de wet- en regelgeving omtrent de 

beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de 

raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan 

de bestuurder(s).  

9. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuurders nemen de overblijvende leden, 

of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het bestuur waar. Het 

overblijvende lid respectievelijk de overblijvende bestuurders blijft respectievelijk 

blijven alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.  

In geval van ontstentenis of belet van de enige bestuurder of alle bestuurders berust 

het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, 

onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het 

bestuur te voorzien.  

10. Bestuurders vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de 

stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een 

bestuurder wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht. De 

criteria die dienen als basis voor de raad van toezicht voor het verlenen of onthouden 

van goedkeuring aan de aanvaarding van een nevenfunctie worden vastgelegd in een 

reglement. In het bestuursverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurders 

vermeld. Aan bestuurders worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties 

namens de stichting verstrekt.  

Bestuur; taken en bevoegdheden  
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Artikel 6  

1. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die tot het 

bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen 

zijn opgedragen. Het bestuur heeft algemene eindverantwoordelijkheid voor het in 

stand houden van de scholen binnen de stichting, de kwaliteit van het onderwijs en de 

bedrijfsvoering.  

2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de 

stichting, het belang van de scholen, de leerlingen en hun ouders, de belangen van de 

overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en het belang van de 

samenleving en weegt deze belangen af.  

3. Het bestuur benoemt de schooldirecteur(en) voor de dagelijkse leiding van de 

scholen. De bevoegdheden van het bestuur en de schooldirecteur(en) worden 

vastgelegd in een managementstatuut.  

Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal het bestuur zich 

ervan verzekeren dat de personeelsleden de grondslag van de stichting 

onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de doelstelling van de school/scholen, 

zoals die in het schoolwerkplan/leerplan, mede ten aanzien van de katholieke identiteit 

zijn omschreven. Eventuele benoeming van godsdienstleraren ten behoeve van het 

onderwijs geschiedt overeenkomstig het in het Algemeen Reglement voor het 

katholiek onderwijs ter zake bepaalde.  

4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van 

diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Het bestuur rapporteert regelmatig 

aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 

van de strategie en het beleid van de stichting.  

5. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen 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.  

Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin van dit lid, 

neemt het bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de onderwijswetgeving 

terzake opgenomen bepalingen in acht. Het ontbreken van de in dit lid bedoelde 

goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan.  

 6. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

voor (te) besluiten tot:  

a. het vaststellen van de begroting;  

b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met 

dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van 

toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;  

c. het vaststellen en wijzigen van het managementstatuut;  

d. het vaststellen van het strategisch beleidsplan;  

e. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;  

f. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en 
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investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bij 

reglement te bepalen bedrag te boven gaan;  

g. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 

betekenis is voor de stichting;  

h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 

een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, 

alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur 

daartoe bevoegd is;  

i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende 

wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;  

j. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een 

collectieve arbeidsovereenkomst;  

k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;  

l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;  

m. het stichten, alsmede (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, 

samenvoeging of splitsing van een school;  

n. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder 

begrepen de bestemming van het batig saldo;  

o. juridische fusie of juridische splitsing;  

p. sluiting van een vestiging/locatie, opheffing van een school, niet zijnde enkel 

een nevenvestiging/locatie;  

q. de vaststelling van de in de Wpo bedoelde klachtenregeling.  

Bestuur; vergaderingen en besluitvorming  

Artikel 7  

1. Besluiten van het bestuur, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, 

worden schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders. 

Indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon is het bepaalde in artikel 12 lid 1 

tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.  

2. Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij een bestuurder een direct 

of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting 

en de daaraan verbonden organisatie, behoeven voorafgaande goedkeuring van de 

raad van toezicht, tenzij de wet op dat moment voorschrijft dat het besluit wordt 

genomen door de raad van toezicht.  

3. De overige regeling van de eventuele onderlinge verdeling van taken, werkwijze en 

besluitvorming van het bestuur geschiedt bij reglement voor het bestuur dat wordt 

vastgesteld door het bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.  

Vertegenwoordiging  

Artikel 8  

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien er sprake is van een 

meerhoofdig bestuur, wordt de stichting daarnaast vertegenwoordigd door iedere 
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bestuurder afzonderlijk.  

2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan één of meer personen een volmacht 

worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde 

vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. 

Van het verstrekken van een volmacht en van de inhoud en omvang daarvan wordt 

schriftelijk mededeling gedaan aan de raad van toezicht. Het bestuur kan een 

volmacht te allen tijde intrekken.  

Raad van toezicht; benoeming, ontstentenis en bezoldiging  

Artikel 9  

1. De raad van toezicht bestaat uit maximaal vijf leden. Het aantal leden wordt, met 

inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de raad van 

toezicht.  

2. De leden van de raad van toezicht respecteren de wezenskenmerken van het Rooms 

Katholiek Onderwijs.  

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht met 

inachtneming van een openbaar gemaakte profielschets ten aanzien van de 

samenstelling van de raad van toezicht en de specifieke deskundigheden, 

vaardigheden en achtergronden van zijn leden. De profielschets wordt vastgesteld, 

periodiek geëvalueerd en op grond van deze evaluatie zo nodig gewijzigd vastgesteld 

door de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in lid 7.  

4. In de profielschets kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de 

samenstelling van de raad van toezicht.  

5. Het bestuur wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien 

van de vaststelling en gewijzigde vaststelling van de profielschets. Ook de GMR wordt 

in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de vaststelling en gewijzigde 

vaststelling van de profielschets, althans de daarin begrepen profielen.  

6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, zulks 

met dien verstande dat één lid van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht 

van de GMR, behouden indien de GMR schriftelijk aan de raad van toezicht te kennen 

heeft gegeven van dit recht geen gebruikt te willen maken. Een voordracht van de 

GMR welke naar het gemotiveerde oordeel van de raad van toezicht niet is te 

verenigingen met de in lid 3 bedoelde profielschets wordt geacht niet te zijn 

uitgebracht.  

7. De raad van toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, 

het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en 

een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen, hetgeen in elk geval inhoudt 

dat tot lid van de raad van toezicht niet kunnen worden benoemd personen en hun 

echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, alsmede hun pleegkind 

en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad die:  

a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel 

gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer of 

bestuurder van de stichting of een door haar verbonden instelling of 

rechtspersoon zijn geweest;  
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b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een door haar 

bestuurde dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, 

anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht 

verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de 

normale uitoefening van een bedrijf;  

c. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van 

lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de 

stichting of een door haar bestuurde – dan wel met haar verbonden instelling of 

rechtspersoon heeft gehad;  

d. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het 

bestuur van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar 

verbonden instelling of rechtspersoon bij belet of ontstentenis van het bestuur;  

e. lid is van de GMR, dan wel lid is van een medezeggenschapsraad, welke is 

verbonden aan een door de stichting in stand gehouden school of 

scholengemeenschap, dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon. 

Wanneer zowel de raad van toezicht als de (G)MR geen bezwaar hebben en 

geen 'conflict of interest' aanwezig achten, kan een lid van de (G)MR, na 

afstand te hebben gedaan van het lidmaatschap van dit orgaan, zitting nemen 

in de raad van toezicht;  

f. lid is van de raad of van een college van burgemeester en wethouders van een 

gemeente op het grondgebied van de stichting een school, 

scholengemeenschap of vestiging daarvan in stand houdt;  

g. die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is bij de 

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de 

stichting;  

h. die de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie in dezelfde 

sector of bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde 

voedingsgebied;  

i. die de functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere 

onderwijsorganisatie in dezelfde sector of aanpalende onderwijssector in 

hetzelfde voedingsgebied.  

8. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten 

hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode eenmaal voor ten hoogste 

vier jaren herbenoembaar.  

9. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht 

vast te stellen rooster van aftreden.  

10. Met inachtneming van de profielschets kiest de raad van toezicht uit zijn midden een 

voorzitter en een vicevoorzitter en kan de raad van toezicht besluiten tot een 

onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. Een dergelijke verdeling laat de 

collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de raad van toezicht onverlet.  

11. De raad van toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instelling welke door 

hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder de 

verantwoordelijkheid van de raad van toezicht. Een commissie kan door de raad van 
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toezicht steeds worden opgeheven. De raad van toezicht kan voorts ten aanzien van 

een commissie bij reglement nadere regels stellen.  

12. Mochten in de raad van toezicht om welke reden dan ook een of meer leden 

ontbreken dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid 

niettemin een bevoegde raad van toezicht, onverminderd de verplichting om zo 

spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de 

vacatures te voorzien.  

13. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken 

van leden van de raad van toezicht kan door de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Vereniging PO-Raad, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 

30235217, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht of een 

bestuurder, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk nieuw lid 

van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming 

van de overige leden van de raad van toezicht conform het bepaalde in deze statuten.  

Gaat Vereniging PO-Raad hier niet toe over, dan kan door het meest gerede 

afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, met 

inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk nieuw lid van de raad 

van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de 

overige leden van de raad van toezicht conform het bepaalde in deze statuten.  

14. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte 

onkosten en vacatiegeld. De hoogte van de eventuele vergoedingen aan de leden van 

de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling 

van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders 

in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving omtrent de 

beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de 

raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan 

de leden van de raad van toezicht.  

15. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn 

met het doel van de stichting. Een lid van de raad van toezicht meldt de aanvaarding 

van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie. In het jaarverslag worden alle hoofd- en 

nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld. Aan leden van de raad 

van toezicht worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de 

stichting verstrekt.  

Raad van toezicht; schorsing en ontslag  

Artikel 10  

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen of ontslaan.  

2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht 

over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden 

gehoord.  

3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:  

a. door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor het betreffende lid, met 

inachtneming van het ingevolge artikel 9 lid 9 vastgestelde rooster van aftreden, 
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is benoemd;  

b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);  

c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet 

voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;  

d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 

hem van toepassing wordt;    

e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als vermeld in artikel 9 lid 7;  

f. door zijn ontslag door de rechtbank;  

g. door zijn overlijden.  

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden  

Artikel 11  

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, heeft 

de raad van toezicht tot taak het houden van toezicht op het bestuur, op het beleid 

van het bestuur en op de uitvoering van werkzaamheden en uitoefening van 

bevoegdheden, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan haar 

verbonden organisatie, de onder de stichting ressorterende scholen, één en ander 

met het oog op de belangen van de stichting en de daaronder ressorterende scholen. 

De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.  

2. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van 

toezicht belast met:  

a. het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 6, 14 

en 16;  

b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de 

stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van 

de samenleving;  

c. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op 

de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de branchecode 

en eventuele afwijkingen van de branchecode;  

d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en 

rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.  

3. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden en zich daarbij te 

richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie, naar 

het belang van de leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders 

en naar het belang van de samenleving.  

Leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun 

functie uit zonder last of ruggenspraak.  

4. De leden van de raad van toezicht hebben de bevoegdheid de administratie en alle 

gegevensdragers van de stichting te controleren, zich alle waarden van de stichting te 

doen vertonen en alle gebouwen, ruimten en terreinen van de stichting te betreden. 

Daarnaast is het bestuur gehouden de raad van toezicht alle gegevens te verschaffen, 

waarover de raad van toezicht voor de vervulling van zijn taak en de uitoefening van 
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zijn bevoegdheden redelijkerwijs moet beschikken.  

5. De raad van toezicht pleegt op een door hem nader te bepalen wijze ten minste 

tweemaal per jaar overleg met de GMR.  

6. De raad van toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij een 

door hem vast te stellen reglement.  

7. Het bestuur voorziet de raad van toezicht van onafhankelijke administratieve 

ondersteuning.  

8. Het bestuur als geheel en indien van toepassing de individuele bestuurders worden 

periodiek geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht. Voorts worden de 

leden van de raad van toezicht periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. 

Eénmaal per jaar evalueert de raad van toezicht voorts zijn functioneren als zodanig. 

De wijze waarop de beoordelingen en de evaluaties plaatsvinden kan nader worden 

uitgewerkt in het reglement raad van toezicht.  

Raad van toezicht; vergaderingen en besluitvorming  

Artikel 12  

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar.  

2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan 

ieder lid van de raad van toezicht en wordt verzonden door de raad van toezicht in 

opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De 

bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 

vergadering te behandelen onderwerpen.  

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en 

die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 

oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter.  

4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van 

toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de 

helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn 

genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 

stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn.  

5. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders 

blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet 

uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.  

6. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 

ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die 

aan een zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de 

raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 

communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits 

dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan 

verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.  

7. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
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nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de raad van 

toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de 

leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van 

elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende 

vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.  

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

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. 

Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen omdat het alle leden van de 

raad van toezicht betreft, neemt de raad van toezicht het besluit met algemene 

stemmen, schriftelijk en gemotiveerd.  

9. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten, een reglement raad 

van toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder 

begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te 

nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van 

taken, nader worden geregeld.  

Boekjaar en jaarstukken  

Artikel 13  

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.  

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend.  

3. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze 

voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.  

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het 

afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport 

van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Het bestuur stelt 

tevens een bestuursverslag op.  

5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd. De raad van toezicht stelt 

het bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de benoeming van de 

accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht 

verslag uit over zijn bevindingen.  

6. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht en ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van 

toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt 

daarvan onder opgave van reden melding gedaan.  

7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten 

minste zeven jaar te bewaren.  

8. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de raad van toezicht 

mede besloten omtrent kwijting door het bestuur en van de raad van toezicht met 

betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, 
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respectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de 

raad van toezicht uitdrukkelijk anders besluit, over datgene in de jaarstukken is 

opgenomen, dan wel de raad van toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn.  

Statutenwijziging  

Artikel 14  

1. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd 

te besluiten tot het wijzigen van deze statuten.  

2. Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de raad van 

toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het 

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

3. Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, 

niet meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te 

houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of 

vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht.  

4. Bij oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde 

aantal leden van de raad van toezicht.  

5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Elke bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.  

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 door 

de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.  

7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit 

tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.  

Goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad  

Artikel 15  

Besluiten tot wijziging van dit artikel en van artikel 2 lid 1, artikel 3 lid 1, lid 2 en lid 3, artikel 5 

lid 2, artikel 6 lid 3, artikel 9 lid 2, artikel 14 lid 1 en lid 7 en artikel 16 lid 1, alsmede besluiten 

tot oprichting, opheffing, samenvoeging en overdracht dan wel uitbreiding of verandering met 

een richting, en besluiten tot ontbinding, juridische fusie, (af)splitsing van de stichting, treden 

niet in werking dan na schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse 

Katholieke Schoolraad gevestigd te Utrecht.  

Ontbinding en vereffening  

Artikel 16  

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de 

goedkeuring van de raad van toezicht.  

2. Het bepaalde in artikel 14 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.  

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is.  
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4. De vereffening geschiedt door de bestuurders, voor zover het bestuur geen andere 

vereffenaar(s) aanwijst.  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht.  

6. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een doel, dat zoveel mogelijk 

overeenstemt met het doel van de stichting, aan te wijzen door het bestuur, met 

goedkeuring van de raad van toezicht.  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te 

wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.  

Slotbepalingen  

Artikel 17  

1. indien binnen de stichting verschil van mening bestaat over de uitleg van enige 

bepaling van deze statuten, beslist het bestuur, gehoord hebbende de raad van 

toezicht.  

2. In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door een reglement wordt 

voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur informeert de raad van toezicht per 

omgaande omtrent een dergelijke beslissing.  

3. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met de 

wet, prevaleert de wet. 

 

*** 


