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JD/YH/2021.0570.02 

OPRICHTING  

STICHTING OMBUDSMAN AANBESTEDING 

Op zeven juni tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Jan Dolstra, 

toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris, bevoegd om akten te passeren in het 

protocol van mr. Pieter de Boer, notaris te Heerenveen: 

mevrouw Maaike Grietje Mol, geboren te Leeuwarden op veertien januari 

negentienhonderd zevenenzeventig, werkzaam ten kantore van genoemde notaris, 

adres: K.R. Poststraat 91, 8441 EN Heerenveen, en aldaar woonplaats kiezende, 

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van 

de heer MENNO KARRES, geboren te Hilversum op vierentwintig mei 

negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1223 AC Hilversum, Orionlaan 17, 

gehuwd, houder van een paspoort met nummer NX32L7463 (geldig tot zestien april 

tweeduizend vijfentwintig), 

hierna te noemen: de oprichter. 

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde namens de oprichter bij 

deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: 

Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Ombudsman Aanbesteding. 

2. De stichting treedt ook naar buiten onder de naam: OMA. 
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum. 

Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel het onafhankelijk en onpartijdig geven van niet-

bindend advies aan belanghebbenden bij inkoop- en aanbestedingsprocedures in 

het publieke domein. 

2. Onder het publieke domein wordt verstaan de organisaties en instellingen die op 

grond van de Aanbestedingswet aanbestedingsplichtig zijn, waaronder de staat, 

een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling 

dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke 

instellingen, nutsbedrijven en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties en 

instellingen. 

3. Een advies, als bedoeld in het eerste lid, wordt in concept opgesteld door ter 

zake deskundige experts en definitief gemaakt en gegeven door de Stichting, 

zoals beschreven in artikel 17 van deze statuten. 

4. Belanghebbenden, als bedoeld in het eerste lid zijn bijvoorbeeld: 

 a. de organisaties en instellingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel 2 

(onderdelen uit het publieke domein); 

 b. rechtspersonen die een aantoonbaar belang hebben bij een inkoop- dan wel 

een aanbestedingsprocedure in het publieke domein; 

 c. natuurlijke personen die een aantoonbaar belang hebben bij een inkoop- dan 

wel een aanbestedingsprocedure in het publieke domein; 

 d. overige natuurlijke of rechtspersonen waarvan het belang door het Bestuur is 

vastgesteld. 

5. Een ‘aantoonbaar belang’ als bedoeld in het vierde lid wordt door het bestuur 

vastgesteld. Het bestuur kan daartoe nadere regels en indicaties stellen. 
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6. Van het doel is uitgesloten: het geven van bindend advies aan en/of bemiddeling 

tussen belanghebbenden, het doen van uitkeringen aan de oprichter van de 

stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. 

Duur 
Artikel 3 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Middelen 
Artikel 4 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. het geven van onafhankelijk en niet-bindend advies bij inkoop- en 

aanbestedingsprocedures in het publieke domein door middel van de aan de 

stichting verbonden experts; 

b. het in voorkomend geval optreden als kennisinstituut Aanbesteding; 

c. het voeren van overleg met, respectievelijk deelnemen aan, de in lid vier van 

artikel twee genoemde belanghebbenden of de koepels waartoe deze behoren; 

d. het communiceren met belanghebbenden met behulp van alle middelen die 

daartoe nuttig zijn; 

e. andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
Vermogen  
Artikel 5  
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door geldmiddelen van de stichting 
bestaande uit: 
a. inkomsten uit door of vanwege de stichting verrichte diensten, waaronder 

gegeven adviezen volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stellen 

tarievenlijst; 

b. subsidies en andere bijdragen; 

c. andere baten zoals giften en schenkingen. 
Bestuur 
Artikel 6 
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de raad 

van commissarissen te bepalen aantal van minimaal drie (3) leden. Een niet-

voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo 

spoedig mogelijk voorzien. 

2. Bestuurders dienen - gelet op het doel en de middelen van de stichting -

aantoonbaar te beschikken over relevante kennis en ervaring met betrekking tot 

inkoop- en aanbestedingsprocedures in het publieke domein. Dit ter beoordeling 

van de raad van commissarissen. 

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen 

worden gecombineerd. 

4. Tot bestuurder kan niet worden benoemd: 

 a. een lid van de raad van commissarissen;  

 b. een natuurlijk persoon die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is bij een 

rechtspersoon welke functie onverenigbaar is met het lidmaatschap van het 

bestuur; 

 c. een echtgeno(o)te, geregistreerd partner of bloed- en aanverwant tot en met 

de tweede graad van: (i) een bestuurder en (ii) een lid van de raad van 

commissarissen. 

Bestuur: benoeming, ontslag, schorsing en defungeren  
Artikel 7 
1. Bestuurders worden voor het eerst benoemd bij de akte van oprichting van de 

stichting en nadien door de raad van commissarissen; zij treden terstond na hun 

benoeming en aanvaarding van die benoeming in functie. 
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2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de periode van de dag van hun 

benoeming tot en met één juni van het vierde jaar na het jaar waarin zij zijn 

benoemd, onverlet het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel. 

3. Elk jaar op één juni treedt een lid van het bestuur af volgens een door het bestuur 

vast te stellen rooster van aftreden. 

4. De leden van het bestuur, die overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van 

dit artikel zijn afgetreden, zijn terstond herbenoembaar door de raad van 

commissarissen. 

5. Bestuurders kunnen te allen tijde, al dan niet op eigen verzoek, op voordracht van 

het bestuur worden ontslagen door de raad van commissarissen.  

6. Het bestuur beslist over een voordracht tot ontslag, niet op eigen verzoek, in een 

vergadering waarin ten minste zesenzestig procent (66%) van de uitgebrachte 

stemmen voor ontslag zijn. 

7. Zij, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats worden benoemd 

hebben zitting tot het einde van de zittingsperiode van hun voorganger. 

8. Bestuurders kunnen door de raad van commissarissen worden geschorst indien 

zij niet meer voldoen aan de eisen voor de uitoefening van hun functie of daarin 

op ernstige wijze zijn tekortgeschoten. De schorsing duurt ten hoogste zes weken 

en kan door de raad van commissarissen bij een met redenen omkleed besluit 

eenmaal met ten hoogste die termijn worden verlengd. De schorsing kan te allen 

tijde worden opgeheven door het orgaan dat of de persoon die bevoegd is tot 

benoeming.  

9. Een bestuurder defungeert door zijn overlijden of door het verstrijken van de 

zittingsduur zonder dat onmiddellijk herbenoeming plaatsvindt of door zijn ontslag 

door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. 
Bestuur: belet of ontstentenis 
Artikel 8 
1. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk 

bij de overblijvende bestuurder(s). 

2. Bij belet of ontstentenis van op een na alle bestuurders kan de raad van 

commissarissen een of meer personen – al dan niet leden van de raad van 

commissarissen – aanwijzen die tijdelijk mede met het bestuur wordt belast. 

Indien de raad van commissarissen een van zijn leden heeft aangewezen tot 

bestuurder, dan treedt dit lid gelijktijdig af als lid van de raad van commissarissen.  

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders moet de raad van commissarissen 

van deze bevoegdheid gebruik maken en ten minste één persoon aanwijzen die 

tijdelijk met het bestuur belast zal zijn. 

3. Zodra weer is voorzien in het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6, dan 

kan het afgetreden lid worden herbenoemd als lid van de raad van 

commissarissen.  

4. Onder belet of ontstentenis wordt in elk geval verstaan: (a) schorsing, (b) ziekte 

en (c) onbereikbaarheid. In de gevallen b en c zonder dat gedurende ten minste 

vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de desbetreffende bestuurder 

en de stichting heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een 

voorkomend geval een kortere termijn vast. De raad van commissarissen stelt zo 

nodig vast wanneer het belet eindigt. 

5. Degene die bij belet of ontstentenis is aangewezen tot het verrichten van 

bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder 

gelijkgesteld.  
Bestuur: taakvervulling 
Artikel 9 
1. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
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stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.  

2. Elke vorm van belangentegenstelling en/of tegenstrijdig belang wordt vermeden.  

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het 

belang van de stichting als bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen 

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad 

van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het 

besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de 

overwegingen die aan het bestuur ten grondslag liggen.  

4. Het is bestuurders niet toegestaan om een nevenfunctie te bekleden of een 

nevenwerkzaamheid te verrichten die onverenigbaar is met het lidmaatschap van 

het bestuur. 

Taken en bevoegdheden  
Artikel 10 
1. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak en 

dienen uitsluitend het doel van de stichting. 

2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening 

van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder 

lid van de raad van commissarissen alle inlichtingen betreffende de 

aangelegenheden van de stichting waar deze om heeft verzocht.  

3. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen 

schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de 

algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en 

controlesystemen. 

Vergaderingen van het bestuur en besluiten van het bestuur 

Artikel 11. 

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door 

het bestuur te bepalen plaatsen. 

2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter 

dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en 

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het 

verzoek richt. 

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de 

verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van 

de vereiste formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde – 

schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag 

van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van 

telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander 

communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen 

gelijktijdig kan worden gehoord. 

6. Indien de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 

van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een 

vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de 

orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het bestuur 

alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten 

worden genomen met algemene stemmen. 
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7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

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

secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 

aangezocht. 

 De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan getekend 

door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 

9. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 

voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. 

 Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als 

gevolmachtigde optreden. 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders 

hun stem schriftelijk hebben uitgebracht. 

 Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de 

statuten of ontbinding van de stichting. Een besluit buiten vergadering wordt 

uitsluitend genomen met algemene stemmen. 

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, zulks 

onverminderd het elders in deze statuten bepaalde inzake besluitvorming bij een 

tegenstrijdig belang. 

 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 

 Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van 

de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de raad van 

commissarissen te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te 

nemen. 

 De beslissing van de raad van commissarissen geldt alsdan als een besluit van 

het bestuur. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de 

stemming verlangt. 

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. 
Vertegenwoordiging 
Artikel 12 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Daarnaast zijn de 

voorzitter en een ander lid van het bestuur gezamenlijk bevoegd tot 

vertegenwoordiging. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze waargenomen 

door de secretaris. 

2. Het bestuur beslist voor zover artikel 4 daartoe de mogelijkheid biedt met welke 

middelen het doel van de stichting zal worden nagestreefd. 

3. Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 15 een gedeelte van zijn 

bevoegdheden overdragen aan een of meerdere bestuursleden of derden, welke 

personen dan, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, zonder 

nadere medewerking van het bestuur tot handelen bevoegd zijn (als projectgroep 
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of commissie namens de stichting).  
Raad van commissarissen: benoeming en defungeren 
Artikel 13 
1. De stichting heeft een raad van commissarissen die tot taak heeft toezicht te 

houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de 

stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hij staat het 

bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de 

raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en de met haar 

verbonden onderneming of organisatie. De raad van commissarissen bestaat uit 

een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van minimaal één (1) en 

maximaal drie (3) natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van 

commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo 

spoedig mogelijk voorzien. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een 

voorzitter aanwijzen. 

2. Van de leden van de raad van commissarissen wordt: 

 a. één lid door de raad van commissarissen benoemd op voordracht van een of 

meer organisaties uit het publieke domein, als bedoeld in artikel 2, tweede lid 

van deze statuten; 

 b. één lid door de raad van commissarissen benoemd op voordracht van een of 

meer belanghebbende natuurlijke- of rechtspersonen, als bedoeld in artikel 2, 

vierde lid, onder b, c en d van deze statuten; 

 c. één lid benoemd door de raad van commissarissen. 

 De raad van commissarissen bepaalt, gehoord hebbende het bestuur, welke 

concrete organisaties, natuurlijke personen of rechtspersonen als hiervoor onder 

a. en b. bedoeld in de gelegenheid zullen worden gesteld een afzonderlijke dan 

wel gezamenlijke voordracht te doen. 

De procedure omtrent het doen van een voordracht kan nader worden vastgelegd 

in een daartoe door de raad van commissarissen op te stellen 

voordrachtsreglement. De raad van commissarissen is ook bevoegd een dergelijk 

reglement te wijzigen. De vaststelling en wijziging van het reglement geschiedt 

nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld om daaromtrent advies uit te 

brengen. 

3. Tot lid van de raad van commissarissen kan niet worden voorgedragen of 

benoemd: 

 a. een bestuurder; 

 b. een natuurlijk persoon die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is bij een 

rechtspersoon welke functie onverenigbaar is met het lidmaatschap van het 

bestuur; 

 c. een echtgeno(o)te, geregistreerd partner of bloed- en aanverwant tot en met 

de tweede graad van (i) een bestuurder en (ii) een lid van de raad van 

commissarissen. 

4. Leden van de raad van commissarissen treden terstond na hun benoeming en 

aanvaarding van die benoeming in functie. 

5. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor de periode van de 

dag van hun benoeming tot en met één juni van het vierde jaar na het jaar waarin 

zij zijn benoemd onverlet het bepaalde in het zevende lid van dit artikel. 

6. Elk jaar op één juni treden leden van de raad van commissarissen in hun vierde 

jaar af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van 

aftreden. 

7. Leden van de raad van commissarissen, die overeenkomstig het bepaalde in het 

zevende lid van dit artikel zijn afgetreden, zijn terstond herbenoembaar, tot 

maximale totale zittingstermijn van acht (8) jaar. 
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8. Een lid van de raad van commissarissen doet onverwijld melding aan de overige 

leden van de raad van commissarissen indien hij in staat van faillissement is 

verklaard of hij heeft verzocht om toepassing van de schuldsaneringsregeling, of 

hij onder curatele is gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen 

heeft verloren. 

9. Een lid van de raad van commissarissen defungeert door zijn overlijden of 

doordat hij failliet wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling op hem van 

toepassing wordt verklaard of door zijn aanwijzing als bestuurder op grond van 

artikel 8 lid 2 van deze statuten of door het verstrijken van de zittingsduur zonder 

dat onmiddellijke herbenoeming plaatsvindt of door zijn ontslag door de rechtbank 

in gevallen in de wet voorzien. 

10. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen, 

berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij 

de overblijvende leden van de raad van commissarissen. 

11. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen, worden 

de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen en zijn leden tijdelijk 

uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door raad van 

commissarissen bij voorbaat mochten zijn aangewezen.  

In het geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van 

commissarissen zonder dat de raad van commissarissen ten minste een persoon 

heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het bestuur gehouden om 

ten spoedigste de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de raad van 

commissarissen te benoemen. 

 Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de 

benoeming van één nieuw lid van de raad van commissarissen, is het bestuur 

bevoegd en gehouden om binnen één maand nadat duidelijk is geworden dat de 

rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van 

commissarissen, één nieuw lid van de raad van commissarissen te benoemen. 

12. Degene die bij belet of ontstentenis van leden van de raad van commissarissen 

ingevolge lid 11 tijdelijk de taken van een commissaris vervult, wordt voor het 

vervullen van die taken met een commissaris gelijkgesteld. 

13. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 

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

het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of 

organisatie. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan 

nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging 

van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

Vergaderingen van de raad van commissarissen en besluiten van de raad van 

commissarissen 

Artikel 14. 

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden 

of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. 

 De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door 

de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of 

belet door een van de andere leden van de raad van commissarissen met 

inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. 

 De leden van de raad van commissarissen kunnen zich door een ander lid van de 

raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 

 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden door 

middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander 

communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van commissarissen 

door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. 
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 Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de raad van 

commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. 

2. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits 

dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de raad van commissarissen in het te 

nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van 

besluitvorming verzet. 

3. Iedere commissaris heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, zulks 

onverminderd het elders in deze statuten bepaalde inzake besluitvorming bij een 

tegenstrijdig belang. 

De raad van commissarissen besluit in vergadering, met volstrekte meerderheid 

van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen. 

 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 

Buiten vergadering wordt besloten met algemene stemmen. 

4. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van commissarissen. 

 Is geen voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen of is de 

voorzitter van de raad van commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf 

haar voorzitter aan. 

 Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van 

commissarissen met de leiding van de vergadering belast. 
5. Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van commissarissen wil doen 

blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid 
van de raad van commissarissen voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs 
van het bestaan van dat besluit. 

Reglement 
Artikel 15 
1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, die (nadere) 

regels inhouden omtrent de onderwerpen, waarvan de regeling bij reglement door 

deze statuten wordt geëist dan wel die waarvan het bestuur regeling nodig 

oordeelt. Het bestuur is eveneens bevoegd een dergelijk reglement te wijzigen. 

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.3. Voor zover 

een reglement betrekking heeft op de taken, bevoegdheden, werkwijze, 

vergaderwijze of besluitvorming van de raad van commissarissen behoeft de 

vaststelling of wijziging van een dergelijk reglement de goedkeuring van de raad 

van commissarissen. 
Directeur 
Artikel 16 
1. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur. Het bestuur 

benoemt, schorst en ontslaat de secretaris, gehoord hebbend de raad van 

commissarissen. Over de uitoefening van de taak is de directeur verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. 

2. Het bestuur stelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

directeur alsmede zijn arbeids- of opdrachtsvoorwaarden vast. 

Experts 
Artikel 17 
1. Het bestuur benoemt experts, als bedoeld in artikel 2, derde lid van deze 

statuten, voor de duur van vier (4) jaar. Het bestuur kan een expert na 

ommekomst van deze termijn herbenoemen. 

2. Het bestuur draagt zorg voor een register van experts en publiceert deze op de 

website van de stichting.  

3. Het bestuur stelt de inhoud van het register van experts en de vereisten waaraan 

een expert moet voldoen nader vast bij reglement als bedoeld in artikel 15. 

4. De experts stellen conceptadviezen op, als bedoeld in artikel 2, eerste en derde 
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lid.  

5. Het bestuur verifieert het conceptadvies als bedoeld in artikel 2, eerste en derde 

lid, maakt dit definitief en verstrekt het definitieve advies aan de aanvrager. 

Boekjaar 
Artikel 18 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
Financiën 
Artikel 19 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden 

van de stichting op een zodanige wijze administratie te voeren dat te allen tijde de 

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. 

3. Leden van het bestuur en leden van de raad van commissarissen genieten geen 

beloning voor hun werkzaamheden. De voor de stichting gemaakte kosten 

worden vergoed op basis van daadwerkelijk en aantoonbaar voor de stichting 

gemaakte kosten. 

4. Een expert ontvangt een financiële vergoeding per verstrekt advies waaraan de 
expert heeft meegewerkt, welke vergoeding jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld en in het reglement wordt vastgelegd. 

Rekening en verantwoording 
Artikel 20 
1. Jaarlijks in de maand januari geeft de penningmeester aan het bestuur een 

globaal overzicht van de financiële resultaten van de stichting over het afgelopen 

boekjaar. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het 

bestuur de balans en de staat van baten en lasten op en stelt deze op papier. 

2. Het bestuur zal tijdig een accountant een opdracht verlenen om ten aanzien van 

de in lid 1 bedoelde stukken een samenstellingsverklaring af te geven. 

Indien het bestuur daartoe niet over gaat, is de raad van commissarissen 

bevoegd deze opdracht te verlenen. 

3. De in het vorig lid bedoelde accountant zal aan het bestuur en de raad van 

commissarissen verslag uitbrengen omtrent zijn werkzaamheden.  

4. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verslag legt 

de penningmeester aan de overige leden van het bestuur rekening en 

verantwoording af over het door hem in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. 

5.  De balans en de staat van baten en lasten worden door het bestuur vastgesteld 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen. 

6. Nadat het voorstel tot goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde balans 

en de staat van baten en lasten aan de orde is geweest, zal de raad van 

commissarissen tevens besluiten omtrent het verlenen van kwijting (decharge) 

aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde 

beleid. 
Verslag 
Artikel 21 
Elk jaar brengt het bestuur uiterlijk één juli schriftelijk verslag uit over de toestand en 
de werkzaamheden van de stichting over het afgelopen kalenderjaar en stelt de raad 
van commissarissen hiervan in kennis. 
Geheimhouding 
Artikel 22 
Het is de bestuurders, de leden van de raad van commissarissen en de experts 
verboden van alle gegevens of inlichtingen die hen uit hoofde van hun functie bekend 
zijn geworden gebruik te maken of daaraan bekendheid te geven. Voorts zijn zij 
verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun functie bekend wordt. 
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Vorenstaande geldt behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot 
bekendmaking verplicht of bekendmaking vereist is vanwege taakuitoefening.  
Statutenwijziging 
Artikel 23 
1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van het bestuur, waarin ten 

minste zesenzestig procent (66%) van de uitgebrachte stemmen voor wijziging 

zijn. 

2. Een wijziging van de statuten behoeft de schriftelijke goedkeuring van de raad 

van commissarissen. 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 24 
1. De stichting kan slechts worden ontbonden bij besluit van het bestuur, in een 

vergadering waarin ten minste zesenzestig procent (66%) van de uitgebrachte 

stemmen voor opheffing zijn. 

2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting houdt de nodige 

voorzieningen in betreffende de vereffening van de activa en passiva van de 

stichting en de bestemming van het daarna resterende vermogen. 

3. De bestemming van het resterende vermogen zal zoveel mogelijk overeenkomen 

met het doel waarvoor de stichting heeft gediend en indien dat niet is te 

realiseren aan een door het bestuur te bepalen goed doel. 

4. De ontbinding van de stichting en de bestemming van het resterende vermogen 

behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

Slotbepalingen 
Artikel 25 
1. In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur, waarbij de raad 

van commissarissen tijdig wordt geïnformeerd. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, fax of e-mail, of bij 

boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht 

en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de 

verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. 
Overgangsbepalingen inzake raad van commissarissen en eerste bestuur 
Artikel 26 
1. De bepalingen in deze statuten die betrekking hebben op de raad van 

commissarissen en zijn leden blijven buiten toepassing tot het tijdstip van de 

benoeming van ten minste één (1) persoon tot commissaris. 
2. Bij of krachtens deze statuten gestelde vereisten inzake goedkeuring door of 

toestemming van de raad van commissarissen zijn niet van toepassing zolang er 
niet ten minste één (1) commissaris in functie is. 

3. Het eerste lid of de eerste leden van de raad van commissarissen zullen worden 
benoemd door het bestuur. Indien er meerdere leden worden benoemd dient dit 
gelijktijdig plaats te vinden in één (1) benoemingsbesluit van het bestuur. 

4. Het eerste bestuur van de stichting bestaat in afwijking van het bepaalde in artikel 
6 lid 1 uit één (1) persoon die in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 de 
functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervuld. 

5. Het bepaalde in lid 4 is niet langer van toepassing indien en zodra ten minste één 
andere bestuurder is benoemd en in functie is getreden.  

SLOTVERKLARING  

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ten slotte dat bij deze 

oprichting de oprichter tot eerste bestuurder wordt benoemd, zulks conform het 

bepaalde in artikel 26 lid 4 in de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

VOLMACHT 

Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan deze akte wordt 

gehecht. 
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SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de 

verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft 

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 

verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te 

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. * * 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

        
 

 

Dit document is een digitaal afschrift van de notariële akte, maar is geen 

afschrift overeenkomstig het bepaalde in artikel 49 Wet op het notarisambt.  


