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1
PREAMABULE
De raad van toezicht heeft op 24 maart 2005 besloten de bestuursstructuur te wijzigen, en
opdracht gegeven tot het opstellen van nieuwe Statuten. Uitgangspunten daarbij zijn:
een heldere taakverdeling tussen college van bestuur en raad van toezicht. Het college
van bestuur dient het formele instellingsbestuur te vormen, de raad heeft een duidelijke
toezichthoudende taak;
de branchecode “Good governance” incorporeren in de Statuten.
De Branchecode Governance is in februari 2006 vastgesteld door de HBO-raad.
In de Statuten is opgenomen dat het college van bestuur het formele instellingsbestuur vormt
(art. 4 lid 2), en de raad van toezicht een toezichthoudende functie heeft (art. 11 lid 1). Alle
hiermee samenhangende bepalingen zijn hiermee in overeenstemming gebracht. Hiermee is
uitvoering gegeven aan het besluit van de raad van 24 maart 2005. De wijziging is in
overeenstemming met principes II.1 en III.1 van de code: het college van bestuur is belast met
het besturen van de hogeschool en legt hierover verantwoording af aan de raad, de raad heeft
als taak toezicht te houden op het college.
In art. 8 is opgenomen aan welke besluiten van het college van bestuur de raad van toezicht
goedkeuring dient te verlenen. Hierin is uitwerking II.1.1. uit de code geïncorporeerd.
De Statuten bevatten voorts bepalingen ten aanzien van de onafhankelijke samenstelling en
besluitvorming ten aanzien van college van bestuur en raad van toezicht. Ook hierin zijn de
principes en uitwerkingen uit de code verwerkt (onder meer II.3, III.2 en III.6).
De uitwerking van de branchecode wordt op meer gedetailleerd niveau hoofdzakelijk geregeld in
het Huishoudelijk Reglement van de raad van toezicht, de reglementen van audit- en
remuneratiecommissies, het Bestuursreglement en de Klokkenluidersregeling.
In verband met de invoering van de Wet Versterking Besturing en de Wet Bestuur en Toezicht
heeft een actualisatie van de Statuten plaatsgevonden. Hierbij is bij het College van Bestuur de
bevoegdheid neergelegd om te besluiten over aangelegenheden die de rechtspersoon betreffen
(zoals fusie), met een goedkeuringsrecht voor de Raad van Toezicht.
Hierna heeft nog een wijziging plaats gevonden die betrekking had op de benoeming van leden
van de Raad van Toezicht in tussentijdse vacatures. Zij kunne voor een volledige zittingstermijn
benoemd worden.
Op 24 december 2013 zijn de gewijzigde statuten verleden bij de notaris. In dit document zijn de
bepalingen uit de statuten integraal overgenomen.
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Artikel 1

Naam en zetel.

1.1

De stichting is genaamd: Stichting Hogeschool Utrecht.

1.2

De stichting heeft haar zetel te Utrecht.

Artikel 2

Doelstelling en grondslag.

2.1

De stichting heeft tot doel het instandhouden van een instelling voor hoger
beroepsonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek – hierna te noemen: “WHW” – (Stb. 1992, 593) en welke instelling hierna
wordt aangeduid als: de hogeschool of de Hogeschool Utrecht.

2.2

Deze doelstelling houdt onder meer het volgende in:
a. het ontwikkelen, inrichten en instandhouden van hoger beroepsopleidingen daaronder
mede begrepen het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van maatschappelijke
dienstverlening,
van toegepast (wetenschappelijk) onderzoek, vervolgopleidingen, tweede fase
opleidingen en post-hoger beroepsonderwijs;
b. het bevorderen van samenwerking met andere instellingen van hoger onderwijs.

2.3

De stichting kan alle handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van
de doelstelling kunnen bevorderen of daarmee samenhangen, daaronder mede begrepen
het verkrijgen, exploiteren, bezwaren en vervreemden van onroerende zaken.

2.4

De stichting heeft de algemeen bijzondere grondslag en hanteert bij haar werkzaamheden
de volgende uitgangspunten:
a. alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig en hebben allen recht op mogelijkheden
om zich te ontplooien naar eigen aard en aanleg;
b. bijgedragen dient te worden aan het bevorderen van een maatschappij die gebaseerd
is op rechtvaardigheid en bescherming van zwakkeren en die het haar leden mogelijk
maakt in de grootst mogelijke vrijheid en zelfstandigheid hun leven in te richten;
c. de hogeschool dient een actieve ontmoetingsplaats te zijn van de verschillende
levensbeschouwelijke en maatschappelijke visies en dient de studenten de
mogelijkheid te bieden tot levensbeschouwelijke en maatschappelijke profilering van
hun studie binnen de hogeschool;
d. het maatschappelijk functioneren zal worden gekenmerkt door de doelgerichte
vorming van de student en de voorbereiding op zelfstandig functioneren in de
beroepspraktijk en de samenleving, waarbij de student zich bewust is van zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de gevolgen die zijn handelen heeft voor de medemens,
voor de vorming van de maatschappij en beheer van de natuur en het milieu. Het leren
aanvaarden van deze verantwoordelijkheid is een onlosmakelijk onderdeel van de
beroepsopleiding.
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Artikel 3

Organen

3.1

De organen van de stichting zijn:
a. het college van bestuur;
b. de raad van toezicht (de bestuursraad als bedoeld in de WHW).

3.2

Het college van bestuur vormt:
a. het bestuur van de stichting;
b. het instellingsbestuur als bedoeld in de WHW.

Artikel 4
4.1
4.2

4.3

4.4

College van Bestuur: Taken en bevoegdheden. Bestuursreglement.

Het college van bestuur draagt zorg voor de vervulling van de maatschappelijke taak van
de hogeschool, en dient de continuïteit van de instelling te waarborgen.
Aan het college van bestuur zijn alle taken en bevoegdheden toebedeeld die niet volgens
de wet of de statuten aan de raad van toezicht zijn toegekend. Het college van bestuur
geeft in het bijzonder leiding aan de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van
het beleid van de Hogeschool Utrecht, coördineert de dagelijkse gang van zaken en voert
het personeels-, studenten-, financieel en materieel beheer van de Hogeschool Utrecht.
Het college van bestuur is 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze
handelingen.
Het college van bestuur stelt een bestuursreglement op, dat tenminste, onverminderd het
bepaalde in deze statuten, een nadere regeling bevat aangaande benoeming en ontslag
van zijn leden, wijze van vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 5

College van Bestuur: Aantal leden, benoeming, schorsing en ontslag.

5.1

Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twee andere natuurlijke
personen.

5.2

De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur voor een periode van
maximaal vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. Ten behoeve van de benoeming en
herbenoeming wordt een profielschets opgesteld.

5.3

De Centrale Medezeggenschapsraad – hierna te noemen: ‘CMR’ – is op grond van de
selectie- en benoemingsprocedure betrokken bij de benoeming.

5.4

Van het college van bestuur kunnen geen deel uitmaken personen:
a. die lid zijn van meer dan twee raden van toezicht van andere grote rechtspersonen
gelegen buiten het directe werkveld en het belang van de hogeschool;
b. die voorzitter zijn van de raad van toezicht van een andere grote rechtspersoon.

5.5

De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur met
inachtneming van het hierna bepaalde.
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5.6

Voordat tot schorsing of ontslag van een lid van het college van bestuur wordt besloten,
hoort de raad van toezicht het betrokken lid, de overige leden van het college van bestuur
en de CMR, tenzij het ontslag plaatsvindt op eigen verzoek of vanwege het bereiken van
de geldende functionele leeftijdsgrens.

5.7

Een besluit als bedoeld in het zesde lid is met redenen omkleed. Een besluit tot schorsing
bevat de duur van de schorsingsperiode.

5.8

Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt voorts:
a. bij overlijden;
b. op eigen verzoek door middel van schriftelijke ontslagneming;
c. doordat het betrokken lid onder curatele wordt gesteld of over diens vermogen op
grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld;
d. doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard of doordat de
wettelijke regeling van de schuldsanering op hem van toepassing wordt;
e. doordat de arbeidsverhouding van het betrokken lid met de stichting eindigt.

Artikel 6
6.1

College van Bestuur: Informatieverstrekking.

Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
de taak van de raad van toezicht noodzakelijke gegevens, en voorts alle informatie die de
raad van toezicht voor het vervullen van zijn taken nodig acht.

Artikel 7

College van Bestuur: Besluitvorming.

7.1

Ieder lid van het college van bestuur heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze
statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking
van stemmen beslist de voorzitter.

7.2

Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de besluitvorming over een
onderwerp of transactie waarbij het betrokken lid een tegenstrijdig belang heeft.

Artikel 8
8.1

Goedkeuring Raad van Toezicht.

Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn de volgende besluiten en onderwerpen
onderworpen:
a. de door het college van bestuur vastgestelde begroting, jaarrekening en het
jaarverslag van de hogeschool;
b. het strategisch meerjarenplan van de hogeschool, waarin zijn opgenomen:
aa. de inhoudelijke, operationele en financiële doelstellingen van de hogeschool;
bb. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
cc. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
dd. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan overleg met en informatie
verstrekken aan stakeholders over het beleid van de hogeschool;
c. het bestuursreglement;
d. besluiten van het college van bestuur tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen waarvan de totale
koopsom een bedrag van tweeëneenhalf miljoen Euro (EUR 2.500.000,00) te boven
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gaat; alsmede van besluiten van het college van bestuur voor het aangaan van
leningen en kredietovereenkomsten voor bedragen vanaf tweeëneenhalf miljoen Euro
(EUR 2.500.000,00);
e. besluiten van het college van bestuur tot het aangaan, wijzigen, opzeggen en
verlengen van huurovereenkomsten die een looptijd hebben van vijf jaar of langer
alsmede een aanvangshuur van vijfhonderd duizend Euro (EUR 500.000,00) of meer
per jaar exclusief omzetbelasting en servicekosten kennen;
f. besluiten van het college van bestuur tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich
tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt;
g. het ontslag van een substantieel aantal medewerkers;
h. de oprichting van, bestuurlijke deelname in, of het zich onttrekken aan een
rechtspersoon door de stichting;
i. strategische samenwerkingsovereenkomsten tussen de gehele hogeschool en andere
rechtspersonen;
j. besluiten van het college van bestuur tot het aangaan van transacties waarbij een
tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het college van bestuur, of de
stichting en een lid van de raad van toezicht speelt dat van materiële betekenis is voor
de stichting en/of het betreffende lid van het college van bestuur;
k. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
l. besluiten tot wijzigingen van de statuten en tot ontbinding van de stichting;
m. besluiten tot fusie, splitsing of omzetting van de stichting;
n. besluiten tot overdracht van activiteiten van de stichting;
o. besluiten tot het verplaatsen van de stichting naar een andere gemeente.
8.2

De termijn waarbinnen goedkeuring moet zijn verleend of onthouden of vaststelling of
wijziging moet zijn geschied, bedraagt acht weken na ontvangst van het desbetreffende
document door de raad van toezicht. Al dan niet op verzoek van het college van bestuur,
kan de voorzitter van de raad van toezicht een termijn bepalen die afwijkt van het hiervoor
bepaalde.
Indien de raad van toezicht niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt de
toestemming geacht te zijn verleend.

Artikel 9
9.1

9.2

9.3

Vertegenwoordiging.

De stichting wordt vertegenwoordigd door:
a. het college van bestuur;
b. twee gezamenlijk handelende leden van het college van bestuur.
Het college van bestuur kan binnen de grenzen van zijn eigen
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan personen in dienst van de stichting procuratie
verlenen tot het verrichten van alle zodanige handelingen als in dat besluit staan
omschreven.
In geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het college van
bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht. De raad van
toezicht is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 10

Raad van Toezicht: Taken en bevoegdheden.

10.1 De raad van toezicht heeft, onverminderd het overigens bepaalde in de statuten van de
stichting, tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de
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algemene gang van zaken binnen de stichting en de hogeschool.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich op het belang van de
hogeschool. Een belangrijke leidraad voor het toezicht van de raad vormt de visie op de
invulling van de maatschappelijke taak van de hogeschool. De raad ziet erop toe dat deze
visie en de daaraan verbonden gevolgtrekkingen voor het beleid van de hogeschool
expliciet in het jaarverslag van de hogeschool worden geformuleerd.
10.2 De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde.
10.3 De raad van toezicht benoemt de accountant van de hogeschool.
Artikel 11

Raad van Toezicht: Aantal leden, functies, benoembaarheid en benoeming.

11.1 Er is een raad van toezicht die bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Is
het aantal leden minder dan vijf dan zullen de overblijvende leden van de raad van
toezicht binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door
benoeming van opvolger(s). Een niet voltallige raad behoudt zijn bevoegdheden. Het
aantal leden wordt met inachtneming van het hiervoor bedoelde minimum vastgesteld
door de raad van toezicht.
11.2 De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De raad van toezicht kan
besluiten al dan niet uit zijn midden commissies aan te wijzen die belast worden met
advies en/of afdoening van door de raad te bepalen onderwerpen.
11.3 De leden van de raad van toezicht worden met inachtneming van het hierna bepaalde
benoemd door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht dienen te
beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, maatschappelijke contacten en
relevante bestuurlijke ervaring. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van
achtergronden, ervaringen en kwaliteiten. De raad van toezicht draagt zorg voor de
opstelling van een algemeen profiel van de gewenste samenstelling van de raad van
toezicht, dat tenminste eenmaal per vier jaar wordt herzien. Ingeval van vacatures stelt de raad van toezicht een individueel profiel op. De CMR wordt
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over individuele profielen.
11.4 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het
college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren. In het huishoudelijk reglement zal een regeling worden opgenomen welke
personen in ieder geval geen deel kunnen uitmaken van de raad van toezicht.
11.5 Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de CMR.
11.6 Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is
tweemaal herbenoembaar.
11.7 Elk lid van de raad is verplicht, als hij voorziet dat een tegenstrijdig belang tussen hem en
de stichting kan ontstaan, dit onmiddellijk te melden aan de raad van toezicht.
11.8 Als naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdigheid waarvan
de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening dan moet het
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betrokken lid daaraan meewerken; is er een structurele tegenstrijdigheid dan dient het
betrokken lid af te treden.
11.9Indien de gehele raad van toezicht komt te ontbreken, is de rechtbank Utrecht op verzoek
van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie bevoegd tot benoeming van het
minimum aantal leden van de raad van toezicht, zoveel mogelijk met inachtneming van
deze statuten.
Artikel 12

Raad van Toezicht: Einde lidmaatschap en schorsing.

12.1 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
a. bij overlijden;
b. op eigen verzoek door middel van schriftelijke ontslagneming;
c. doordat het betrokken lid onder curatele wordt gesteld of over diens vermogen op
grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld;
d. doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard of doordat de
wettelijke regeling van de schuldsanering op hem van toepassing wordt;
e. door het verstrijken van de zittingsperiode zonder herbenoeming of door het verstrijken
van de maximale zittingsperiode;
f. door ontslag door de raad van toezicht als het handelen van het betrokken raadslid in
strijd is met het doel of de grondslag van de stichting of anderszins de belangen van
de stichting ernstig schaadt dan wel door ontslag door de raad van toezicht wegens
verwaarlozing van zijn taak, andere gewichtige redenen of een ingrijpende wijziging
van omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als lid van de raad van toezicht
redelijkerwijze niet van de stichting kan worden gevergd.
12.2 Het besluit tot ontslag van een raadslid zoals bedoeld in het eerste lid sub f:
a. wordt genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen vergadering;
b. dient deugdelijk te worden gemotiveerd;
c. wordt eerst genomen nadat het betrokken raadslid in de gelegenheid is gesteld te
worden gehoord.
12.3 Door toe te treden tot de raad verplicht het raadslid zich op voorhand zich neer te leggen
bij het oordeel en het besluit van de raad van toezicht, die de eigen positie in de raad
betreffen.
12.4 Het besluit tot ontslag van een raadslid zoals bedoeld in het eerste lid sub f kan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste vier/vijfde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat dit besluit wordt genomen
buiten aanwezigheid van het betrokken raadslid en het betrokken raadslid niet meetelt bij
de vraag of het vereiste quorum en de vereiste stemmeerderheid bereikt zijn.
Artikel 13

Raad van Toezicht: Vergoeding.

13.1 De leden van de raad van toezicht ontvangen een door de gemeenschappelijke
vergadering van het college van bestuur en de raad van toezicht nader vast te stellen
vergoeding.
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Artikel 14

Raad van Toezicht: Vergaderingen.

14.1 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de
voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter dit noodzakelijk acht, dan wel ten minste twee
leden hierom verzoeken door middel van een schriftelijk verzoek aan de voorzitter.
14.2 De leden worden ten minste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend, schriftelijk opgeroepen. De oproeping bevat behalve
een aanduiding van plaats en tijd tevens de agenda en de bijbehorende stukken.
14.3 Onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel hebben de vergaderingen
van de raad van toezicht een besloten karakter.
14.4 De leden van het college van bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de raad
van toezicht, tenzij de voorzitter van de raad van toezicht gemotiveerd anders beslist.
14.5 De raad van toezicht kan andere personen uitnodigen om zijn vergaderingen als adviseur
of toehoorder bij te wonen.
14.6 Het college van bestuur voorziet in een ambtelijk secretariaat ten behoeve van de raad
van toezicht.
Artikel 15

Raad van Toezicht: Besluitvorming.

15.1 De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien ten minste de helft
van het aantal leden ter vergadering aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is. Een lid kan
zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering doen
vertegenwoordigen, onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter voldoende volmacht. Een lid kan ten hoogste één medelid ter vergadering
vertegenwoordigen.
15.2 Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet
rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond een nieuwe vergadering
uit. Artikel 14, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
15.3 Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het in het tweede lid bepaalde, kunnen,
mits met inachtneming van de voorgeschreven meerderheid van stemmen, in afwijking
van het eerste lid, rechtsgeldig besluiten worden genomen over de punten die voor de
eerste vergadering waren geagendeerd, ongeacht het aantal aanwezige leden.
15.4 Ieder lid heeft één stem. De leden van het college van bestuur hebben in de vergadering
een adviserende stem.
15.5 In voorkomende gevallen betrekt de raad van toezicht de CMR bij zijn besluitvorming.
15.6 De raad van toezicht besluit, tenzij deze statuten anders bepalen, met gewone
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemonthoudingen
worden daarbij niet meegerekend. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel
verworpen. Bij staking van stemmen over personen vindt terstond een tweede stemming
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plaats tussen de personen met de meeste stemmen (voor zover van toepassing). Als ook
dan de stemmen staken, beslist terstond het lot, tenzij de vergadering anders besluit. In
alle geschillen omtrent de inhoud van het genomen besluit of de uitslag van een
stemming beslist de voorzitter. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een raadslid dit verlangt.
15.7 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Ieder stemgerechtigd
raadslid kan verlangen dat over zaken schriftelijk wordt gestemd.
15.8 De leden stemmen zonder last of ruggespraak.
15.9 In afwijking van het eerste lid en artikel 14, tweede lid, kunnen rechtsgeldig besluiten
worden genomen, indien alle leden met een andere wijze van besluitvorming hebben
ingestemd.
15.10 De raad van toezicht kan in spoedeisende gevallen buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle leden schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e-mail hun mening hebben geuit
en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus
genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag
gemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerstvolgende
vergadering wordt gevoegd.
15.11 In zeer spoedeisende gevallen is de voorzitter van de raad van toezicht, met instemming
van de plaatsvervangend voorzitter, bevoegd besluiten te nemen. De overige leden van
de raad van toezicht worden hiervan terstond in kennis gesteld. De besluiten moeten in
de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht ter goedkeuring worden
voorgelegd.
15.12 Het verhandelde in de vergadering wordt vastgelegd door of onder verantwoordelijkheid
van de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter. De notulen worden, na
door de raad van toezicht in een volgende vergadering te zijn vastgesteld, ondertekend
door degene die in de volgende vergadering als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter
fungeert.
Artikel 16

Middelen, boekjaar en jaarrekening.

16.1 De middelen van de stichting bestaan uit:
a. het kapitaal van de stichting;
b. revenuen van de eigendommen van de stichting;
c. bijdragen van overheidswege;
d. subsidies;
e. schenkingen, erfstellingen en legaten;
f. inkomsten uit collegegelden, cursus- en inschrijfgelden en bijdragen in nietsubsidiabele kosten van cursisten en studerenden;
g. inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs;
h. inkomsten uit publicaties, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten;
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i.

andere op wettige wijze verkregen inkomsten en middelen.

16.2 De middelen van de stichting worden aangewend ten behoeve van de Hogeschool
Utrecht.
16.3 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
16.4 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door het college van
bestuur een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld.
16.5 Het college van bestuur legt de jaarrekening binnen de in het vierde lid bedoelde termijn
ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor, voorzien van een verklaring van een
registeraccountant. Binnen deze termijn legt het college van bestuur ook het jaarverslag
aan de raad van toezicht voor.
16.6 Goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt niet automatisch tot décharge
van de leden van het college van bestuur voor zover dit uit de jaarrekening blijkt. Het
college van bestuur is verplicht de in het vierde en vijfde lid bedoelde stukken zeven jaar
lang te bewaren.
Artikel 17

Wijziging statuten.

17.1 Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door het college
van bestuur in een vergadering waarin het voltallige college van bestuur aanwezig is.
17.2 Verandering van de statutaire doelstelling en grondslag van de stichting behoeft
instemming van de CMR.
17.3 De doelomschrijving of de bepalingen inzake de bestemming van het liquidatiesaldo
kunnen slechts worden gewijzigd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
competente inspecteur van de belastingdienst.
Artikel 18

Ontbinding en vereffening.

18.1 Bij een besluit tot ontbinding, fusie, overdracht van de activiteiten van de stichting,
verplaatsing naar een andere gemeente, wijziging van artikel 1, splitsing of omzetting van
de stichting, onderscheidenlijk de Hogeschool Utrecht, is artikel 17, eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.
18.2 In een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval aangegeven de wijze
waarop het desbetreffende besluit wordt uitgevoerd.
18.3 In geval van ontbinding als bedoeld in het eerste lid worden de leden van het college van
bestuur vereffenaars, tenzij het college van bestuur andere personen daartoe aanwijst.
18.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van
kracht.
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18.5 Het overschot na vereffening in geval van ontbinding, wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel en de grondslag van de stichting.
Artikel 19

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht.

19.1 De raad van toezicht stelt een reglement op, genaamd: huishoudelijk reglement raad van
toezicht, waarin in ieder geval bepalingen zijn opgenomen omtrent een rooster van
aftreden van de leden van de raad van toezicht, het jaarlijks overleg met de accountant
van de hogeschool, de beoordeling van het eigen functioneren van de raad en haar
samenstelling, en de relatie tot het college van bestuur. Dit reglement dient ook een
regeling te bevatten voor een geregeld overleg tussen de raad van toezicht en het college
van bestuur over de visie van de hogeschool op de invulling van haar maatschappelijke
taak.
19.2 Het huishoudelijk reglement raad van toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd door de
raad van toezicht met inachtneming van het gestelde in artikel 15.
19.3 Het huishoudelijk reglement raad van toezicht mag niets bevatten dat in strijd is met de
statuten.
Artikel 20

Geschillen.

20.1 Indien bij de uitvoering of toepassing van deze statuten of andere reglementen van de
stichting en/of de hogeschool een geschil ontstaat tussen de raad van toezicht en het
college van bestuur over de interpretatie hiervan, wordt dit geschil door de betrokken
organen voorgelegd aan een arbitragecommissie.
20.2 Er is een geschil indien één van de organen dit schriftelijk en aangetekend, dan wel met
bewijs van ontvangst, aan het andere orgaan meedeelt, of indien de organen van oordeel
zijn dat er sprake is van een geschil.
20.3 Indien een geschil bestaat, wijst elk betrokken orgaan binnen tien dagen één arbiter aan.
De aldus aangewezen arbiters wijzen gezamenlijk binnen veertien dagen na het ontstaan
van het geschil de voorzitter van de arbitragecommissie aan. De voorzitter dient te
voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid in de rechterlijke macht.
20.4 De arbitragecommissie bepaalt haar eigen werkwijze met inachtneming van het bepaalde
in dit artikel.
20.5 De arbitragecommissie doet uiterlijk veertien dagen nadat zij volledig is samengesteld een
bemiddelingsvoorstel, tenzij het de arbitragecommissie duidelijk is dat een
bemiddelingsvoorstel niet door de betrokken organen zal worden aanvaard.
20.6 Indien een orgaan het bemiddelingsvoorstel niet aanvaardt, doet zij hiervan mededeling
aan de arbitragecommissie binnen tien dagen na dagtekening van het
bemiddelingsvoorstel onder opgave van redenen. Blijft een dergelijke mededeling uit, dan
zijn de organen jegens elkaar aan het bemiddelingsvoorstel gebonden.
20.7 Indien het bemiddelingsvoorstel niet wordt aanvaardt, doet de arbitragecommissie binnen
tien dagen na afloop van de in het zesde lid bedoelde termijn uitspraak.
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20.8 Indien de arbitragecommissie geen bemiddelingsvoorstel doet, doet zij uiterlijk twintig
dagen nadat zij volledig is samengesteld uitspraak.
20.9 De in het zevende en achtste lid bedoelde uitspraak, bindt de organen dadelijk en zonder
rechterlijke tussenkomst.
20.10 Na ontbinding van de stichting behoudt dit artikel zijn geldigheid zolang dit redelijkerwijs
van toepassing kan zijn.
Artikel 21

Slotbepaling.

21.1 Het college van bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten die voor het doel van
de stichting dienstig zijn, voor zover de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, dan
wel het bestuursreglement daarin niet voorzien.
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