


BLADZIJDE 2 

- de statuten van de stichting laatstelijk werden vastgesteld bij akte op acht juni -  

twee duizend achttien voor mij, notaris, verleden. ----------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING ----------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het ---  

besluit tot statutenwijziging dat de statuten van de stichting in hun geheel opnieuw ---  

worden vastgesteld en luiden als volgt: --------------------------------------------------------------  

STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 1. DEFINITIES --------------------------------------------------------------------------------  

WHW: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; ----------------  

rk-ab: rooms katholiek / algemeen bijzonder basis onderwijs; --------------------------------  

Hogeschool: Zuyd Hogeschool; ----------------------------------------------------------------------  

College van Bestuur: het Bestuur van de stichting zoals bedoeld in artikel 10.2 ------  

WHW; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bestuurder: lid College van Bestuur; ----------------------------------------------------------------  

Instellingsbestuur: het College van Bestuur; -----------------------------------------------------  

Rechtspersoon: de stichting Stichting Zuyd Hogeschool; -------------------------------------  

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10.3.d. van de -------  

WHW; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Centrale Medezeggenschapsraad: het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld--  

in artikel 10.17 en verder van de WHW. -------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 2. NAAM EN ZETEL -------------------------------------------------------------------------  

De stichting draagt de naam: Stichting Zuyd Hogeschool. ----------------------------------  

De stichting is gevestigd te Heerlen. -----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 3. DOEL EN GRONDSLAG ---------------------------------------------------------------  

1. De stichting heeft ten doel het verzorgen van hoger onderwijs als bedoeld in ---  

artikel 1.3 van de WHW. -------------------------------------------------------------------------  

2. De stichting verzorgt onderwijs te Heerlen, Maastricht en Sittard, doch kan ------  

ook op andere plaatsen onderwijs verzorgen. ---------------------------------------------  

3. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding en ----------  

uitbreiding van de opleidingen van de Hogeschool en door andere wettige-------  

middelen die het doel bevorderen. ------------------------------------------------------------  

De stichting draagt in het algemeen bij aan de ontwikkeling van vakgebieden ---  

en beroepenvelden en in bijzonder, aan de beroepsvorming van ingeschreven -  

studenten. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Bij de realisering van haar doelstellingen laat de stichting ten aanzien van de ---  

opleidingen op algemene grondslag zich mede leiden door de -----------------------  

gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke ------------  

overtuigingen en stromingen, voor zover die stoelen op waarden en normen ----  

in de Nederlandse samenleving erkend. Ten aanzien van de opleiding tot -------  

leraar basisonderwijs (rk/ab) handelt de stichting volgens het Algemeen ----------  

Reglement voor het Katholiek Onderwijs. De stichting sluit ter nadere -------------  

uitwerking van de katholieke grondslag van de opleiding tot leraar ------------------  

basisonderwijs (rk/ab) een convenant met de Nederlandse Katholieke School --  

Raad te Woerden. De stichting kan ten aanzien van deze opleiding tevens ------  

met anderen een convenant aangaan. -------------------------------------------------------  

ARTIKEL 4. GELDMIDDELEN -------------------------------------------------------------------------  
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De geldmiddelen van de stichting kunnen worden verkregen uit: ----------------------------  

a. rijksbijdragen; ---------------------------------------------------------------------------------------  

b. college-, cursus- en examengelden; ----------------------------------------------------------  

c. inkomsten uit activiteiten van de stichting; --------------------------------------------------  

d. inkomsten uit activiteiten van met de stichting gelieerde rechtspersonen; ---------  

e. schenkingen, erfstellingen of legaten; --------------------------------------------------------  

f. andere inkomsten en middelen. ----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 5. COLLEGE VAN BESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING, -------  

SCHORSING EN ONTSLAG ---------------------------------------------------------------------------  

1. De stichting heeft een College van Bestuur, bestaande uit drie leden. -------------  

2. De leden van het College van Bestuur worden, met inachtneming van een ------  

daartoe in de leden 5 tot en met 10 van dit artikel beschreven procedure, --------  

benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. -------------------------------------  

3. Indien het College van Bestuur uit minder dan twee personen bestaat, blijft -----  

het een bevoegd College vormen. De Raad van Toezicht is echter verplicht -----  

onverwijld in de vacature(s) te voorzien met in acht name van lid 4 van dit -------  

artikel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het College van --  

Bestuur, als gevolg waarvan niet tenminste twee personen hun functie -----------  

kunnen uitoefenen, voorziet de Raad van Toezicht in de benoeming van een ---  

persoon die tijdelijk met de taken van het/de betreffende lid/leden van het -------  

College van Bestuur wordt belast. -------------------------------------------------------------  

5. De Raad van Toezicht stelt een Remuneratiecommissie in, die de Raad van ----  

Toezicht adviseert in het "werkgeverschap" ten opzichte van de leden van het -  

College van Bestuur. De samenstelling en de taken van de ---------------------------  

Remuneratiecommissie worden geregeld in het “Bestuurs- en -----------------------  

Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool”. ------------------------------------------  

6. Bij een ontstane vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van ----------  

Toezicht, gehoord het College van Bestuur en de Centrale ---------------------------  

Medezeggenschapsraad, een profielschets op voor het te benoemen lid. De ----  

Centrale Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht ten aanzien van de ----------  

profielschets. Een herbenoeming vindt plaats conform een daarvoor---------------  

vastgestelde procedure. --------------------------------------------------------------------------  

7. In geval van een vacature van een lid van het College van Bestuur stelt de ------  

Raad van Toezicht een benoemingsadviescommissie in. Deze commissie -------  

bestaat in elk geval uit de Remuneratiecommissie, de voorzitter en een lid ------  

van het College van Bestuur, een lid namens de personeelsgeleding van de ----  

Centrale Medezeggenschapsraad en een lid namens de studentengeleding-----  

van de Centrale Medezeggenschapsraad. De leden van de commissie -----------  

functioneren zonder last of ruggespraak en zijn verplicht tot geheimhouding-----  

jegens een ieder die niet op grond van de statuten, deze ------------------------------  

benoemingsprocedure en enig ander reglement van de Hogeschool, recht op --  

informatie hebben (respectievelijk bij de benoeming zijn betrokken). ---------------  

 De voorzitter van het College van Bestuur kan geen zitting nemen in de ----------  

benoemingsadviescommissie betreffende zijn opvolging. ------------------------------  

De benoemingsadviescommissie zal, indien voorzien moet worden in de ---------  
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opvolging van de voorzitter van het College van Bestuur, in elk geval bestaan --  

uit de Remuneratiecommissie, de overige leden van het College van Bestuur, --  

een lid namens de personeelsgeleding van de Centrale--------------------------------  

Medezeggenschapsraad en een lid namens de studentengeleding van de -------  

Centrale Medezeggenschapsraad.------------------------------------------------------------  

8. De commissie stelt ten behoeve van de Raad van Toezicht een gemotiveerde -  

voordracht op waarbij, zo mogelijk, twee personen worden voorgedragen. -------  

9. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de het College van Bestuur in ----  

overeenstemming met het bepaalde in het medezeggenschapsreglement. Bij --  

de benoeming wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de verdeling ------  

van zetels over mannen en vrouwen. De Centrale Medezeggenschapsraad -----  

heeft adviesrecht ten aanzien van de benoeming.----------------------------------------  

10. De Raad van Toezicht kan een lid van het College van Bestuur ontslaan. --------  

Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen daartoe heeft, maakt het dit ----  

aan het betrokken lid van het College van Bestuur kenbaar en stelt het -----------  

betrokken lid in de gelegenheid zich te verweren. De Raad van Toezicht ---------  

neemt het besluit tot ontslag, nadat in elk geval gehoord zijn de overige leden --  

van het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad. De -------  

Centrale Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht ten aanzien van het ---------  

ontslag.------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Bij schorsing is dezelfde procedure als bij ontslag van toepassing. Een -----------  

schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot -----  

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -----------------------------------------  

12.  Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door: --------------------------  

- het verstrijken van de eventuele termijn waarvoor de betreffende -----------  

Bestuurder is benoemd; ------------------------------------------------------------------  

- het aftreden door de Bestuurder; ------------------------------------------------------  

- overlijden; ------------------------------------------------------------------------------------  

- ondercuratelestelling; ---------------------------------------------------------------------  

- het ontslag door de Raad van Toezicht; ---------------------------------------------  

- de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter. --------  

13.  Een lid van het College van Bestuur kan niet tevens zijn: ------------------------------  

- lid van de Raad van Toezicht; ----------------------------------------------------------  

- lid van de raad van toezicht of lid van het College van Bestuur van een ---  

andere instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8 WHW; ---  

14.  De hoogte van de beloning van een Bestuurder wordt vastgesteld door de ------  

Raad van Toezicht na ingewonnen advies van de Remuneratiecommissie. ------  

15. Het is de leden van het College van Bestuur toegestaan om in voorkomende ---  

gevallen, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, gehonoreerde --------  

functies of niet-gehonoreerde functies bij derden te aanvaarden. Een en ---------  

ander onder het voorbehoud dat er geen belangenvermenging en inhoudelijke -  

onverenigbaarheid van functies optreedt. Dit geschiedt in lijn met de --------------  

vigerende "Integriteitscode Zuyd Hogeschool". De eventuele geldelijke -----------  

vergoedingen die voor nevenwerkzaamheden worden verkregen komen ten ----  

gunste van de Stichting Zuyd Hogeschool, tenzij de Raad van Toezicht daar----  

anders over besluit. --------------------------------------------------------------------------------  
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16. Het aannemen van persoonlijke leningen of garanties in welke vorm dan ook ---  

van de Stichting Zuyd Hogeschool is verboden. Gelijk ook het direct of op -------  

enige wijze indirect, enigerlei provisie, tegemoetkoming of vergoeding, in --------  

welke vorm dan ook, of geschenken aan te nemen of bedingen. Dit verbod------  

geldt niet voor zover het gebruikelijke relatiegeschenken van geringe waarde---  

betreft. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 6. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR ---  

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en oefent --  

de taken en bevoegdheden uit die krachtens of bij wet aan het ----------------------  

instellingsbestuur zijn opgedragen, tenzij taken en bevoegdheden in deze -------  

statuten uitdrukkelijk zijn gelegd bij de Raad van Toezicht. Tevens heeft het ----  

College van Bestuur de leiding van de voorbereiding en uitvoering van het ------  

beleid van de Hogeschool, alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang ------  

van zaken en van het beheer van de Hogeschool met de taken en -----------------  

bevoegdheden van het College van Bestuur als omschreven in artikel 10.2 ------  

van de WHW. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang -  

van de stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het ---------  

realiseren van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden --------  

instellingen en/of rechtspersonen. -------------------------------------------------------------  

2. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad --  

van Toezicht voor besluiten, zoals genoemd in artikel 9 lid 2. -------------------------  

3. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur op de diverse ----------  

aandachtsgebieden worden beschreven in het “Bestuurs- en-------------------------  

Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool”. ------------------------------------------  

4. Het College van Bestuur kan bij Bestuurs- en Beheersreglement één of meer --  

academies of andere organisatorische eenheden instellen en aan het bestuur --  

van die academie of organisatorische eenheid taken en bevoegdheden ----------  

overdragen. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Het College van Bestuur kan een bestuurssecretaris aanstellen die belast -------  

wordt met het aansturen van de dienst Bestuursdiensten en de ---------------------  

vertegenwoordiging van de Stichting Hogeschool Zuyd overeenkomstig het -----  

bepaalde in artikel 11 van deze statuten. ---------------------------------------------------  

ARTIKEL 7. BESLUITVORMING COLLEGE VAN BESTUUR --------------------------------  

1. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter. ---------  

De voorzitter dient, indien een ander lid van het College van Bestuur daartoe ---  

onder opgave van de te behandelen punten een verzoek doet, een ----------------  

vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek ----  

geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering wordt gehouden binnen ----  

twee weken na het verzoek, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering -------  

bijeen te roepen.------------------------------------------------------------------------------------  

2. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn besloten. De besluiten zijn -  

openbaar, tenzij het persoonlijke zaken betreft. -------------------------------------------  

3. Voor het nemen van besluiten in vergaderingen van het College van Bestuur ---  

dient tenminste de helft van het aantal leden van het College van Bestuur -------  

vertegenwoordigd te zijn met in acht name van artikel 5 lid 3 en 4. -----------------  
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4. Een lid van het College van Bestuur kan zich door een schriftelijk door hem -----  

daartoe gevolmachtigd medelid van het College van Bestuur in de -----------------  

vergaderingen doen vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------  

5. Ieder lid van het College van Bestuur brengt in de vergaderingen van het --------  

College van Bestuur één stem uit. ------------------------------------------------------------  

6. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met -  

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------  

7. Bij het staken der stemmen in een voltallige vergadering van het College van---  

Bestuur, is het voorstel verworpen. -----------------------------------------------------------  

 Indien niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig zijn en de stemmen -------  

omtrent een voorstel staken, wordt binnen veertien dagen een nieuwe ------------  

vergadering bijeengeroepen, waar opnieuw over het voorstel gestemd wordt.---  

Staken van stemmen in deze vergadering opnieuw, dan is het voorstel -----------  

verworpen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Een lid van het College van Bestuur dient een (potentieel) tegenstrijdig belang -  

dat van betekenis is voor de Hogeschool en/of voor het betreffende lid van ------  

het College van Bestuur, terstond te melden aan de voorzitter van de Raad -----  

van Toezicht en aan de overige leden van het College van Bestuur en ------------  

verschaft daarover uit eigen beweging alle relevante informatie, inclusief de ----  

voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde -----  

partner of een andere levensgezel, (pleeg)kinderen en verdere bloed- en --------  

aanverwanten tot in de tweede graad. -------------------------------------------------------  

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van ---  

het College van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. -----------------  

9. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en -  

besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een direct ----  

of indirect persoonlijk belang heeft dat (potentieel) tegenstrijdig is met het -------  

belang van de Stichting. Wanneer alle leden van het College van Bestuur een -  

(potentieel) tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van Toezicht hoe------  

daarmee wordt omgegaan. ----------------------------------------------------------------------  

10. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij (potentieel) tegenstrijdige-----  

belangen van leden van het College van Bestuur spelen die van betekenis ------  

zijn voor de Hogeschool en/of voor de betreffende leden van het College van --  

Bestuur behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad ------  

van Toezicht. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag. ----  

ARTIKEL 8. RAAD VAN TOEZICHT -----------------------------------------------------------------  

1. De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten ----  

hoogste zeven leden. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht -----  

van de Centrale Medezeggenschapsraad. De voordracht bevat ten minste ------  

twee namen en vindt plaats conform een daarvoor vastgestelde procedure. -----  

3. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het opstellen en periodiek herijken ------  

van het profiel van de samenstelling van de raad. Met betrekking tot dit profiel -  

wordt het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad ----------  

gehoord. De Centrale Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. ---------  
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 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht ---------  

benoemd, gehoord het College van Bestuur. Te benoemen leden worden -------  

getoetst aan het voornoemde profiel. Bij de benoeming wordt zo veel mogelijk -  

rekening gehouden met de evenwichtige verdeling van zetels over mannen -----  

en vrouwen. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is voorbehouden aan -----------------  

meerderjarigen en onverenigbaar met: ------------------------------------------------------  

a. het bekleden van een dienstbetrekking bij de stichting en/of de daaraan --  

gelieerde rechtspersonen en het als student/extraneus ingeschreven ------  

zijn bij de Hogeschool; --------------------------------------------------------------------  

b. het lidmaatschap van het College van Bestuur; -----------------------------------  

c. het bekleden van een dienstbetrekking bij een andere hogeschool of ------  

een van de externe toezichthouders van de Hogeschool; ----------------------  

d. het hebben van persoonlijke belangen die strijdig zijn met die van de ------  

Hogeschool. ---------------------------------------------------------------------------------  

5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een -------------------  

vicevoorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van vier jaren. --------  

Ieder jaar treedt één/vierde van het aantal leden van de Raad van Toezicht af--  

volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. ------  

Ieder lid is één maal herbenoembaar. Bij de herbenoeming vindt een toetsing --  

aan het profiel van de raad en het functioneren van het betreffende lid plaats. --  

Elk lid verklaart op voorhand dat het zich neerlegt bij het oordeel en besluit -----  

van de raad, als het gaat om diens eigen positie in de raad. --------------------------  

 Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid -----  

van de Raad van Toezicht op het rooster van aftreden de plaats in van -----------  

degene in wiens plaats dit lid is benoemd. Het betreffende lid kan bij wijze van -  

uitzondering tweemaal worden herbenoemd, doch de maximale zittingstermijn -  

is acht jaar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Voorts eindigt het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door:--------------------  

a. overlijden; ------------------------------------------------------------------------------------  

b. aftreden; --------------------------------------------------------------------------------------  

c. verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen; ------------------------  

d. ontslag als bedoeld in lid 8 van dit artikel. -------------------------------------------  

8. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen of geschorst. Criteria -  

voor een besluit tot ontslag of schorsing zijn taakverwaarlozing, ingrijpende -----  

wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het lidmaatschap ------------  

redelijkerwijs niet kan worden voortgezet. Een besluit tot ontslag of schorsing --  

kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde -  

der geldige stemmen, uitgebracht in een speciaal daartoe, op een termijn van --  

tenminste twee weken, bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste -----------  

twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of rechtsgeldig --  

vertegenwoordigd zijn. ----------------------------------------------------------------------------  

Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorenstaande de ----------------  

aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, dan ------  

kan dienaangaande besloten worden met tenminste twee/derde der geldige ----  
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stemmen in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ongeacht --  

het aantal in die vergadering alsdan aanwezige leden van de Raad van ----------  

Toezicht. Deze tweede vergadering kan gehouden worden niet eerder dan ------  

twee weken en niet later dan zes weken na de in vorige lid bedoelde eerste-----  

vergadering. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld ---  

zich in de betreffende vergadering te verweren en het woord te voeren. ----------  

 Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit ---  

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -------------------------------------  

9. Indien de Raad van Toezicht niet volledig is samengesteld, blijft het een ---------  

bevoegd College vormen, doch de Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig --  

mogelijk in de vacatures te voorzien. ---------------------------------------------------------  

 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht -------  

nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige ------  

taken van de Raad van Toezicht waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden --  

van de Raad van Toezicht kan door de Rechtbank van het arrondissement------  

waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van --  

de Raad van Toezicht, hetzij het College van Bestuur, hetzij een van de ---------  

medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in -----  

deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. ------  

Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse ---------  

Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval --  

de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) -  

niet kan uitoefenen. --------------------------------------------------------------------------------  

10. De Raad van Toezicht wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee --  

gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht, waarbij ten minste --  

één van de betrokken leden de voorzitter dan wel de vicevoorzitter is.-------------  

11. Het bepaalde in artikel 7 lid 8 en volgende van deze statuten is van----------------  

overeenkomstige toepassing op leden van de Raad van Toezicht. Zulks met----  

dien verstande dat, indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een -----------  

(potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van betekenis is voor de -----------------  

Hogeschool en/of voor zichzelf, hij dit terstond meldt aan de vicevoorzitter van -  

de Raad van Toezicht en daarover uit eigen beweging alle relevante --------------  

informatie verschaft. -------------------------------------------------------------------------------  

 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en ----  

besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een direct ----  

of indirect persoonlijk belang heeft dat (potentieel) tegenstrijdig is met het -------  

belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een ----  

(potentieel) tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van Toezicht hoe------  

daarmee wordt omgegaan. ----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 9. TAKEN RAAD VAN TOEZICHT ------------------------------------------------------  

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

het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting -----  

en de Hogeschool en het bewaken van de doelstelling en de grondslagen van -  

de stichting. Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert----  
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en stimuleert het College van Bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de----  

Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.------------------------------  

2. Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde, komen aan de Raad van --------  

Toezicht de volgende taken en bevoegdheden toe: --------------------------------------  

- het, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5 tot en met 10 ----  

en overeenkomstig de door de Raad van Toezicht vastgestelde -------------  

procedure, benoemen en ontslaan van de leden van het College van ------  

Bestuur en het doen van een bindende voordracht aan het College van --  

Bestuur voor de benoeming tot voorzitter van één der leden van het -------  

College van Bestuur (conform artikel 5 lid 2 van deze statuten); -------------  

- het onverwijld voorzien in de vacature(s) in het College van Bestuur -------  

(conform artikel 5 lid 3 van deze statuten);------------------------------------------  

- het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het -----------  

College van Bestuur; ----------------------------------------------------------------------  

- het vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van ----------  

Toezicht na advies van het College van Bestuur; ---------------------------------  

- het vertegenwoordigen van de rechtspersoon in geval van een --------------  

tegenstrijdig belang tussen de rechtspersoon en de bestuurder; -------------  

- het er in voorzien dat, bij belet of ontstentenis van één of meer leden ------  

van het College van Bestuur, als gevolg waarvan niet tenminste twee -----  

personen hun functie kunnen uitoefenen, een persoon tijdelijk met de -----  

taken van het/de betreffende lid/leden van het College van Bestuur --------  

wordt belast (conform artikel 5 lid 4 van deze statuten); ------------------------  

- het wijzigen van de statuten (artikel 13 van deze statuten); --------------------  

- het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het College van -----------  

Bestuur strekkende tot: -------------------------------------------------------------------  

- het vaststellen van de jaarrekening; ------------------------------------------  

- het vaststellen van het instellingsplan conform de vereisten van -----  

de WHW; -----------------------------------------------------------------------------  

- het vaststellen van het "Bestuurs- en Beheersreglement Stichting --  

Zuyd Hogeschool"; -----------------------------------------------------------------  

- het vaststellen van het intern systeem van kwaliteitszorg; --------------  

- het substantieel wijzigen van het opleidingsaanbod, in casu het -----  

opheffen en inrichten van opleidingen; ---------------------------------------  

- het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden casu quo het ontslag van -  

een substantieel aantal medewerkers; ---------------------------------------  

- het vaststellen van het investeringsplan en het aangaan casu quo --  

uitbreiden van deelnemingen; --------------------------------------------------  

- het vaststellen van het financieringsplan;------------------------------------  

- het vaststellen van de organisatiestructuur op hoofdlijnen; -------------  

- het vaststellen van het "treasury statuut" en de vorm van --------------  

bewaking van het treasury beleid; ---------------------------------------------  

- het aangaan of verbreken van ingrijpende ----------------------------------  

samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen; --------  

- het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van -------  

surseance; ----------------------------------------------------------------------------  
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- het vaststellen van de begroting;-----------------------------------------------  

- het vaststellen van het meerjarenplan waarin de hoofdlijnen van ----  

het beleid op langere termijn en de meerjarenraming zijn --------------  

beschreven; --------------------------------------------------------------------------  

- het aangaan van een (juridische) fusie of het (juridisch) splitsen -----  

van de stichting; --------------------------------------------------------------------  

- het ontbinden van de stichting; -------------------------------------------------  

- het aangaan van overeenkomsten die - of waarvan het belang - -----  

een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro -----------------  

(€ 2.500.000,00) te boven gaan, zulks met dien verstande dat de ---  

Raad van Toezicht voor het verlenen van goedkeuring -----------------  

dienaangaande advies inwint bij de Auditcommissie; --------------------  

- het houden van toezicht op de vereffening van het vermogen van---  

de stichting door het College van Bestuur, tenzij anders wordt -------  

besloten. ------------------------------------------------------------------------------  

3. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben ----  

toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde ---------  

inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting. --------------------  

4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht - al dan niet op --------  

diens verzoek - tijdig de verlangde informatie en stelt alle noodzakelijke ----------  

gegevens ter beschikking voor de uitoefening van diens taak als --------------------  

toezichthouder. -------------------------------------------------------------------------------------  

5. De Raad van Toezicht als geheel en de leden van de Raad van Toezicht --------  

afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van ----  

Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad ------  

van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te -----------  

kunnen uitoefenen. --------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 10. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN -------  

TOEZICHT ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besloten. ---------------------------  

 De Raad van Toezicht neemt besluiten met volstrekte meerderheid van de ------  

uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, met dien -------  

verstande dat voor het nemen van besluiten, meer dan de helft van het aantal -  

leden van de Raad van Toezicht aanwezig dient te zijn of aan de -------------------  

besluitvorming te hebben deelgenomen. ----------------------------------------------------  

2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de ------  

voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat en geen der ---------  

stemgerechtigden zich voor de stemming tegen de wijze van stemming ----------  

verzet. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende gesloten briefjes. ---------  

3. In geval bij stemmen over de benoeming van personen bij de eerste --------------  

stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen, zal een nieuwe ---------  

stemming plaatsvinden. Indien dan ook geen meerderheid wordt verkregen, ----  

zal een herstemming plaatsvinden tussen de personen die de meeste ------------  

stemmen op zich verenigen. --------------------------------------------------------------------  

4. Bij staken van stemmen over zaken wordt in dezelfde vergadering een -----------  

herstemming gehouden. -------------------------------------------------------------------------  
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5. Indien de stemmen staken na herstemming beslist de voorzitter. --------------------  

6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één -------  

stem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING/BEVOEGDHEDEN EX ARTIKEL 2: 291 ---  

LID 2 BURGERLIJK WETBOEK -----------------------------------------------------------------------  

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet----  

niet anders voortvloeit.----------------------------------------------------------------------------  

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan een lid van ---  

het College van Bestuur, steeds handelend tezamen met het lid van het ---------  

College van Bestuur dat belast is met de portefeuille Financiën. Bij ----------------  

ontstentenis van het lid van het College van Bestuur dat belast is met de --------  

portefeuille Financiën, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee ------------  

gezamenlijk handelende leden van het College van Bestuur. -------------------------  

 Bij het uitoefenen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid dient het--------------  

vigerende "Bestuurs- en beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool" in -------  

acht te worden genomen. ------------------------------------------------------------------------  

2. Het College van Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot -----  

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten ------  

van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar-----  

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de --  

schuld van een derde verbindt. ----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 12. BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING EN BEGROTING -  

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

2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten --  

en wordt daaruit, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het -----  

College van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten ------------------  

(“jaarrekening”) over het afgelopen boekjaar en het jaarverslag opgemaakt. -----  

De jaarrekening dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring en ---------  

maakt onderdeel uit van het jaarverslag. ----------------------------------------------------  

3. Het College van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter ----------------  

goedkeuring aan de Raad van Toezicht over. ---------------------------------------------  

Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het College van -------  

Bestuur voor alle in de jaarrekening vermelde handelingen. --------------------------  

4. Jaarlijks stelt het College van Bestuur een begroting vast, welke vooraf en wel -  

voor één september van het begrotingsjaar ter goedkeuring wordt ------------------  

aangeboden aan de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------  

5. De Raad van Toezicht stelt een Auditcommissie in, die de Raad van Toezicht --  

adviseert over het toezicht op het College van Bestuur op het gebied van --------  

financiële verantwoording. De samenstelling en de taken van de --------------------  

Auditcommissie worden geregeld in het "Bestuurs- en Beheersreglement --------  

Stichting Zuyd Hogeschool". --------------------------------------------------------------------  

6. De stichting verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een -------  

accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Toezicht -----------  

bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die ---  

haar heeft verleend. -------------------------------------------------------------------------------  

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT ---------------------------------------------------------  
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Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het College van Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van het "Bestuurs- en ---  

Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool", waarin die onderwerpen ---------  

worden geregeld, die naar het oordeel van het College van Bestuur (nadere) ---  

regeling behoeven. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Het "Bestuurs- en Beheersreglement Stichting Zuyd Hogeschool" mag niet in --  

strijd zijn met de wet of deze statuten . ------------------------------------------------------  

3. Het College van Bestuur is bevoegd het "Bestuurs- en Beheersreglement -------  

Stichting Zuyd Hogeschool" te wijzigen of te beëindigen. De vaststelling, ---------  

wijziging en beëindiging van het "Bestuurs- en Beheersreglement Stichting -----  

Zuyd Hogeschool" behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van -----  

Toezicht. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 14. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING ---------------  

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen op voordracht van ----  

het College van Bestuur. Een besluit tot wijziging van de statuten door de -------  

Raad van Toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van-----  

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. --------------------------  

2. De wijziging is van kracht zodra van de statutenwijziging een notariële akte is --  

opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het College van Bestuur is verplicht een afschrift van de akte, houdende --------  

wijziging alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het ---  

Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. -------------------------  

4. Het College van Bestuur is, na verkregen goedkeuring van de Raad van ---------  

Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot goedkeuring van ---  

de Raad van Toezicht inzake ontbinding kan slechts worden genomen met -----  

een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte -----------  

stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de ---------  

vereffening van haar vermogen nodig is. ----------------------------------------------------  

6. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de --  

Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De ----------------  

vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register -  

bedoeld in lid 3 van dit artikel. ------------------------------------------------------------------  

7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -------  

mogelijk van kracht. -------------------------------------------------------------------------------  

8. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk ----  

besteed overeenkomstig het doel van de stichting. --------------------------------------  

9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ------------  

stichting gedurende zeven jaren berusten onder diegene die ten tijde van het --  

besluit der ontbinding der stichting voorzitter van het College van Bestuur -------  

casu quo de vereffenaar was. ------------------------------------------------------------------  

10. Besluiten tot wijziging van dit artikel, van artikel 3 lid 4 en tot overdracht en ------  

opheffing van de opleiding basisonderwijs (rk/ab) en besluiten tot juridische -----  

fusie, splitsing en ontbinding van de stichting voor zover deze laatste drie type -  

besluiten gevolgen hebben voor de positie van de opleiding basisonderwijs -----  

(rk/ab), treden niet in werking dan nadat daarop de voorafgaande ------------------  
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goedkeuring van het Bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad is-----  

verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. ----------  

ARTIKEL 15. SLOTBEPALING ------------------------------------------------------------------------  

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien,----------  

beslist het College van Bestuur na goedkeuring verkregen te hebben van de Raad ---  

van Toezicht. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

SLOT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte -----  

vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------  

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen -----------  

persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, -----  

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 eerst door de verschenen --  

persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------------  

(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 
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