
_

(1)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ES/60 12169/11881869

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT ES/6012169/1 1882352

(NIEUWE NAAM: STICHTING DBOUD UNIVERSITEIT) 07-05-2021

Heden, zeven mei tweeduizend éénentwintig,

verscheen voor mij, mr. IJsbrand Cornelis van Straten, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Amber Celeste Woidring, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM

Amsterdam, geboren te Groningen op elf april negentienhonderd vijfennegentig.

De comparant verklaarde als volgt:

de statuten van Stichting Katholieke Universiteit, een stichting met zetel te Nijmegen.

adres Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen en ingeschreven in liet handelsregister onder

nummer 41055629 (de “stichting”), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op

eenendertig december tweeduizend twintig voor mr. IJ.C. van Straten, notaris te

Amsterdam, welke statutenwijziging effectief is geworden per één januari tweeduizend

éénentwintig;

• op groiid van artikel 1 6 lid 1 vaii de statuten is het college van bestuur bevoegd de statuten

van de stichting te wijzigen, met dien verstande dat het besluit daartoe dient te worden

genomen in een speciaal hiertoe belegde vergadering met ten minste twee derde van de

stemmen vaii alle in functie zijnde leden van het college van bestuur;

• op grond van artikel 16 lid 1 van de statuten kunnen bepaalde onderdelen van de statuten

slechts worden gewijzigd met voorafgaande goedkeuring van de Bisschoppenconferentie

van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

(de “Bisschoppenconferentie”);

• op éénendertig deceniber tweeduizend twintig is voor mr. IJ.C. van Straten, voornoemd.

een akte van afsplitsing verleden, ten gevolge waarvan een afsplitsing tot stand is

gekomen in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek, waarbij Stichting

Radboud universitair medisch ceiitrum, een stichting met zetel te Nijmegen, adres Geen

Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen en ingeschreven in liet handelsregister onder

nummer 80262783, per één januari tweeduizend éénentwintig is opgericht en een gedeelte

van het vermogen vaii de stichting heeft verkregen (de “Afsplitsing”);

• voorafgaand aan de Afsplitsing werden zowel de activiteiten van de Radboud Universiteit

als het Radboudumc verricht vaiiuit de stichting. Per liet moment van de Afsplitsing zijn.

kort gezegd, de activiteiten van het Radboudumc afgesplitst naar Stichting Radboud

universitair medisch centrum, voornoemd. De activiteiten van, kort gezegd, de Radboud

Universiteit worden sinds de Afsplitsing onveranderd verricht vanuit de stichting;

• de Afsplitsing, tevens inhoudende een wijziging van de statuten van de stichting. heeft
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plaatsgevonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Bisschoppenconferentie, nu de

Ondernemingskarner van het Gerechtshof Amsterdam op éénentwintig juli tweeduizend

twintig bij wijze van onmiddellijke voorziening bepaalde dat het bestuur van de stichting

in afwijking van de statuten, zonder goedkeuring van de Bisschoppenconferentie, over

mocht gaan tot de Afsplitsing, waaronder begrepen de vermelde wijziging van de statuten

van de stichting per één januari tweeduizend twintig;

• na voornoemde uitspraak van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam

heeft de Bisschoppenconferentie heeft besloten het predicaat ‘katholiek van de stichting

in te trekken. De onderhavige statutenwijziging omvat dan ook ten eerste een aantal

aanpassingen in verband hiermee;

• de onderhavige statutenwijziging omvat tevens een aantal wijzigingen in het kader van

het optimaliseren van de statutaire bepalingen in lijn met de activiteiten van de Stichting

en de wijzigingen die hierin zijn gebracht door de Afsplitsing, en een aantal wijzigingen

in het kader van het bijwerken van de statutaire bepalingen in lijn met de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving en de Code Goed Bestuur universiteiten;

• op zestien maart tweeduizend éénentwintig is door het college van bestuur besloten tot

onderhavige statutenwijziging, waarbij tevens onder meer de comparant is gemachtigd

om onderhavige statutenwijziging tot stand te brengen. Een uittreksel van de notulen van

de vergadering van het college van bestuur waaruit blijkt van deze besluiten, wordt aan

deze akte gehecht: ei

• de Bisschoppenconferentie heeft goedkeuring verleend voor onderhavige

statutenwijziging. De e-mail waaruit blijkt van deze goedkeuring, wordt aan deze akte

gehecht.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voornoemde besluiten van het college

van bestuur de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden

als volgt:

Titel 1. NAAM, DOELSTELLING EN MIDDELEN VAN DE STICHTING

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Radboud Universiteit, hierna aan te duiden als: de

stichting, zij is gevestigd in de gemeente Nijmegen.

Artikel 2.

1. Het doel van de stichting is:

(a) het bevorderen van het in stand houden van de universiteit;

(b) het verkrijgen, houden, vervreemden en bezwaren van vermogensbestanddelen die

de stichting aan de universiteit ter beschikking stelt.

2. De stichting acht zich in het bijzonder verbonden met het katholiek volksdeel waaruit zij

is voortgekomen, terwijl zij er op toeziet dat door middel van de universiteit taken worden
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vervuld ten behoeve van de gehele Nederlandse samenleving. Het vervullen van

laatstgenoemde maatschappelijke opdracht van de stichting en de met haar verbonden

universiteit vereist vaak een nauwe samenwerking en verbinding met andere partijen. De

bijdrage aan genoemde maatschappelijke opdracht is leidend in de keuzes over en de

inrichting van dergelijke samenwerkingen en verbindingen met andere partijen.

3. De stichting bevordert mede die wetenschapsbeoefening, welke van specifiek

levensbeschouwelijke of religieuze relevantie is.

4. De stichting draagt zorg, dat de onderwijs- en onderzoektaken in de universiteit in

academische vrijheid worden vervuld.

5. Bij het streven naar verwezenlijken van haar doel bevordert de stichting tevens het welzij ii

van allen, die bij de universiteit dan wel bij de stichting in dienst zijn en van hen op wie

de universiteit en de stichting haar dienstverrichting richt.

6. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3.

Het bestuur van de stichting, hierna aan te duiden als het college van bestuur, is belast

met het bestuur en beheer van de Radboud Universiteit, hierna aan te duiden als: de

universiteit, met inachtnerning van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

onderzoek en overige toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij het bestuur van de

universiteit geschiedt op de wijze, zoals bepaald bij of krachtens de structuurregeling van

de universiteit, hierna aan te duiden als de structuurregeling.

2. De structuurregeling wordt vastgesteld en gewijzigd bij besluit van het college van

bestuur. De organen zoals vermeld in artikel 39 lid 1 van de structuurregeling. hierna

gezamenlijk aan te duiden als de medezeggenschapsorganen, alsmede de raad van bestuur

van de Stichting Radboud universitair medisch centrum. ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 80262783 (hierna: Stichting Radboud universitair medisch

centrum) worden gehoord ten aanzien van een voorgenomen besluit van het college van

bestuur tot vaststelling en wijziging van de structuurregeling.

3. De Groot-Kanselier als bedoeld in de apostolische constitutie Sapientia Christiana kan

regelen stellen omtrent het bestuur van de faculteit der theologie. Een besluit tol

vaststelling en wijziging van bepalingen van de structuurregeling welke verwijzen naar

regelen als hiervoor bedoeld, behoeft de goedkeuring van de Groot-Kanselier.

4. De structuurregeling van de stichting en de daaruit voortvloeiende gemeenschappelijke

regeling van de stichting en Stichting Radboud universitair medisch centrum, gesloten

met het oog op hun samenwerking bevat bepalingen betreffende de wijze waarop de

verbondenheid van het Radboud universitair medisch centrum aan de universiteit wordt

gerealiseerd, gericht op de afstemming van het samenstel aan activiteiten en

voorzieningen op het terrein van het medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
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alsmede maatschappelijke dienstverlening.

Artikel 4.

1. De middelen van de stichting onderscheidenlijk van de universiteit bestaan uit:

(a) de roerende en onroerende zaken. welke ten behoeve van de universiteit worden

gebruikt;

(b) de rijksbijdragen ten behoeve van de universiteit krachtens de Wet op het hoger

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; en

(c) andere inkomsten.

2. Het beheer van de middelen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de

structuurregeling.

Titel II. HET COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT VAN DE

STICHTING

Titel 11.1. Samenstelling en werkwijze college van bestuur

Artikel 5.

1. Het college van bestuur bestaat uit drie leden.

2. Mocht het aantal leden - door welke oorzaak dan ook - beneden de drie komen, dan

vormen de overblijvende leden of het overblijvende lid niettemin liet college van bestuur

met alle in deze statuten genoemde bevoegdheden. De overblijvende leden of het

overblijvende lid bevorderen dat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien. --

3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur.

Bij de samenstelling van het college van bestuur streeft de raad van toezicht naar

diversiteit (in brede zin) binnen het college van bestuur.

4. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal

vier jaar waarbij de benoemingstermijn doorloopt tot en met de dag van de eerstvolgende

vergadering van de raad van toezicht na afloop van deze periode. Een aftredend lid van

het college van bestuur is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Bij een positiewisseling

van gewoon lid naar voorzitter en in bijzondere omstandigheden is een tweede

herbenoeming van maximaal vier jaar mogelijk.

5. Het lidmaatschap van het college van bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap

van de andere organen genoemd in de structuurregeling.

6. Leden van het college van bestuur vragen voorafgaand aan de aanvaarding van een

nevenfunctie toestemming aan de raad van toezicht. De raad van toezicht weigert deze

toestemming in ieder geval indien de nevenfunctie ertoe zal leiden dat het desbetreffende

lid van het college van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dal

tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie

(zijnde de universiteit, inbegrepen gelieerde instellingen), of dat de schijn van dergelijk

tegenstrijdig belang wordt gewekt.
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Artikel 6.

De raad van toezicht benoemt een van de leden van het college van bestuur tot voorzitter. Het

college van bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aan. Daarnaast wijst het college

van bestuur een secretaris aan, al of niet uit zijn midden.

Artikel 7.

Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt door:

a. het verstrijken van de termijn waarvoor het desbetreffende lid van het college van bestuur

is benoemd;

b. bedanken;

c. ontslag verleend door de raad van toezicht; of

d. overlijden.

Artikel 8.

1. Het college van bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.

2. Ieder lid van het college van bestuur kan zich uitsluitend door een medelid van het college

van bestuur, telkens voor een bepaalde vergadering van het college van bestuur. laten

vertegenwoordigen.

3. Het college van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen van de aan de beraadslaging

en besluitvorming deelnemende leden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.

4. In een vergadering kan het college van bestuur slechts rechtsgeldige besluiten nemen

indien de meerderheid van het zitting hebbende aantal leden, uitgezonderd de leden ten

aanzien van wie sprake is van belet of ontstentenis, aanwezig of vertegenwoordigd is. --

5. Vergaderingen van het college van bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie

plaatsvinden, mits ieder deelnernend lid van het college van bestuur de beraadslagingen

kan horen en hij door de andere leden van het college van bestuur gehoord kan wordeii.

6. Het college van bestuur kan eveneens besluiten nemen door middel van schriftelijke

raadpleging en besluitvorming indien geen der leden zich daartegen verzet. Zulke

besluiten behoeven de meerderheid van stemmen der zitting hebbende leden.

7. Een lid van het college van bestuur dat een belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met

het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie (zijnde de universiteit.

inbegrepen gelieerde instellingen), meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de raad van

toezicht en de overige leden van het college van bestuur.

8. Een lid van het college van bestuur zal niet deelnemen aan de beraadsiaging en

besluitvorming binnen het college van bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct

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

de met haar verbonden Organisatie (zijnde de universiteit, inbegrepen gelieerde

instellingen). Indien alle leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang
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hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

9. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het college van bestuur blijft

het college van bestuur een bevoegd orgaan, en berust het bestuur van de stichting bij de

andere leden van het college van bestuur, onverminderd de verplichting van de raad van

toezicht om in geval van ontstentenis zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur is de raad van toezicht

bevoegd een lid van het college van bestuur te benoemen, of een persoon die bereid en in

staat is om tijdelijk met het bestuur van de stichting te worden belast.

Artikel 9.

Het college van bestuur is, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk

Wetboek, tevens 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 als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10.

Het college van bestuur bepaalt zelf welke van zijn stukken openbaar zijn en op welke wijze

deze openbaar gemaakt worden.

Titel 11.2. Samenstelling en werkwijze raad van toezicht

Artikel 11.

1. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden.

2. Mocht het aantal leden - door welke oorzaak dan ook - beneden de vijf komen, dan

vormen de overblijvende leden, dan wel vormt liet overblijvende lid niettemin de raad

van toezicht met alle in deze statuten genoemde bevoegdheden en voorzien de overige

leden, dan wel voorziet liet overblijvende lid zo spoedig mogelijk in de vacature(s).

3. De leden worden benoemd door middel van coöptatie, waarbij de raad van toezicht er

zorg voor draagt dat één van de leden tevens lid is van de raad van toezicht van Stichting

Radboud universitair medisch centrum. Bij de benoemingen wordt zo veel mogelijk

rekening gehouden met diversiteit (in brede zin) binnen de raad van toezicht.

4. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsorganen.

De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door

de raad van toezicht worden benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De raad van

toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. De raad van toezicht

benoemt een lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de

medezeggenschapsorganen.

5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar

waarbij de benoemingstermijn doorloopt tot en met de dag van de eerstvolgende

vergadering van de raad van toezicht na afloop van deze periode. Een aftredend lid van
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de raad van toezicht is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Bij een positiewisseling van

gewoon lid naar voorzitter en in bijzondere omstandigheden is een tweede herbenoeming

van maximaal vier jaar mogelijk.

6. Leden van de raad van toezicht moeten voldoen aan de algemene profielschets die door

de raad van toezicht is vastgesteld. De medezeggenschapsorganen worden gehoord bij

vaststelling van de algemene profielschets.

Of een beoogd lid voldoet aan de algemene profielschets wordt in redelijkheid vastgesteld

door de raad van toezicht.

7. De raad van toezicht wijst een voorzitter uit zijn midden aan. Daarnaast wijst de raad van

toezicht een secretaris aan, al of niet uit zijn midden.

8. Elk van de leden van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door een

besluit van de raad van toezicht, genomen met algemene stemmen van alle zitting

hebbende leden met uitzondering van het desbetreffende lid. De voorgaande volzin geldt

alleen in geval van disfunctioneren door of ongeschiktheid van het desbetreffende lid.

zulks ter beoordeling van alle zitting hebbende leden met uitzondering van het

desbetreffende lid.

9. Indien het lid van de raad van toezicht dat tevens lid is van de raad van toezicht van

Stichting Radboud universitair medisch centrum om welke reden dan ook geen zitting

meer heeft in de raad van toezicht van Stichting Radboud universitair medisch centrum.

eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting per direct.

Artikel 12.

1. De raad van toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.

2. Ieder lid van de raad van toezicht kan zich uitsluitend door een medelid van de raad van

toezicht, telkens voor een bepaalde vergadering van de raad van toezicht. laten

vertegenwoordigen.

3. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van stemmen van de aan de beraadslaging

en besluitvorming deelnemende leden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.

4. In een vergadering kan de raad van toezicht slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien

de meerderheid van het zitting hebbende aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook via telefoon- of videoconferentie

plaatsvinden, mits ieder deelnemend lid van de raad van toezicht de beraadslagingen kan

horen en hij door de andere leden van de raad van toezicht gehoord kan worden.

6. De raad van toezicht kan eveneens besluiten nemen door middel van schriftelijke

raadpleging en besluitvorming indien geen der leden zich daartegen verzet. Zulke

besluiten behoeven de meerderheid van stemmen der zitting hebbende leden.

7. Een lid van de raad van toezicht dat een belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met liet
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belang van de stichting en de met haar verbonden Organisatie (zijnde de universiteit.

inbegrepen gelieerde instellingen), meldt dat onverwijid aan de overige leden van de raad

van toezicht.

8. Een lid van de raad van toezicht zal niet deelnemen aan de beraadslaging en

besluitvorming binnen de raad van toezicht over een onderwerp waarbij hij een direct of

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

met haar verbonden Organisatie (zijnde de universiteit, inbegrepen gelieerde instellingen).

Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor

bedoeld, dan is de raad van toezicht niettemin bevoegd het besluit te nemen. De raad van

toezicht zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, schriftelijk

vastieggen.

9. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht, blijft

de raad van toezicht een bevoegd orgaan. en berusten de taken van het desbetreffende lid.

dan wel de desbetreffende leden van de raad van toezicht bij de andere leden, dan wel het

overgebleven lid van de raad van toezicht.

10. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is ieder lid van het college

van bestuur bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijk lid van de raad van toezicht te

benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van één of meer al dan niet

tijdelijke leden van de raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. -

11. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het college van bestuur en de raad van toezclit

is iedere belanghebbende bevoegd de rechtbank te verzoeken een al dan niet tijdelijk lid

van het college van bestuur en/of één of meer al dan niet tijdelijke leden van de raad van

toezicht te benoemen. De aldus benoemde personen zullen zorg dragen voor een spoed ige

benoeming van leden van het college van bestuur en leden van de raad van toezicht.

overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

Artikel 13.

De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de

uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van

bestuur en staat het college van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht houdt

tevens toezicht op de interne auditfunctie.

2. Aan de raad van toezicht worden ter goedkeuring voorgelegd de besluiten van het college

van bestuur met betrekking tot:

(i) het vaststellen van hetjaarverslag, alsmede van de begroting en de jaarrekening:

(ii) het vaststellen en wijzigen van de structuurregeling;

(iii) het vaststellen en wijzigen van het bestuurs- en beheersreglement:

(iv) het vaststellen van belangrijke beleidsvoornemens;

(v) het doen van aangifte van faillissement en tot aanvraag van surseance van
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betaling van de stichting;

(vi) wijziging van de statuten van de stichting;

(vii) ontbinding van de stichting;

(viii) het aangaan van een juridische fusie of splitsing als bedoeld in Titel 2.7

Burgerlijk Wetboek: ei

(ix) zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven

en schriftelijk ter kennis van het college van bestuur zijn gebracht.

Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid als verder uitgewerkt in artikel 17 niet aan.

De raad van toezicht stelt bij besluit vast welke bestuursbesluiten de raad van

toezicht tot de vast te stellen belangrijke beleidsvoornemens bedoeld in lid 2

sub (iv) rekent.

Alvorens een besluit te nemen overlegt de raad van toezicht met het college van

bestuur.

3. De raad van toezicht is bevoegd inzake het aanwijzen van een externe accountant

overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.8 lid 1 sub g WHW.

Artikel 14.

De raad van toezicht bepaalt zelf welke van zijn stukken openbaar zijn en op welke wijze deze

openbaar gemaakt worden.

Titel 11.3. Geschillen tussen het college van bestuur en de raad van toezicht

Artikel 15.

Door het college van bestuur en de raad van toezicht zal gezamenlijk een geschillenregeling

worden vastgesteld voor de beslechting van geschillen tussen het college van bestuur en de

raad van toezicht. Deze geschillenregeling zal schriftelijk worden vastgelegd door het college

van bestuur en de raad van toezicht en kan slechts worden gewijzigd door het college van

bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk.

Titel 11.4. Vrijwaring functionarissen

Artikel 16.

1. De stichting vrjwaart ieder huidig en voormalig lid van het college van bestuur en de

raad van toezicht voor:

(a) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten voor het voeren van vereer

(waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken

van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en

dergelijke voor zover de aanspraak is ontstaan in verband met de uitoefening van

zijn functie of een andere functie die hij op verzoek van de stichting vervult of

vervulde; ei

(b) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader
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van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door

hem aan derden zijn betaald wegens een handelen of nalaten in verband met dc

uitoefening van zijn functie of een andere functie die hij op verzoek van de stichting

vervult of vervulde

(het gestelde onder zowel (a) als (b) hierna aan te duiden als: schade).

2. Een (voormalig) lid van het college van bestuur, dan wel een (voormalig) lid van de raad

van toezicht heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover door de

Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de

desbetreffende functionaris kwalificeert als ernstig verwijtbaar gedrag en/of opzettelijk

of bewust roekeloos gedrag.

3. Het recht op vergoeding geldt niet voor zover de betrokken schade is vergoed door een

verzekeraar. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen een

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het college van bestuur kan hier hij

overeenkomst nadere uitvoering aan geven.

Titel III. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17.

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

2. De stichting kan eveneens worden vertegenwoordigd door zowel de voorzitter als de

vicevoorzitter van het college van bestuur. Het college van bestuur kan een of meer van

zijn leden, zijn secretaris of leden van het personeel in dienst van de universiteit volmacht

verlenen om ten aanzien van daarbij nader te bepalen onderwerpen de stichting te binden.

3. Stukken welke uitgaan van het college van bestuur, worden getekend door de voorzitter

en de secretaris van het college van bestuur.

Titel IV. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE STICHTING

Artikell8.

Wijziging van deze statuten en ontbinding van de stichting kunnen slechts plaatsvinden hij

besluit van het college van bestuur in een speciaal tot dit doel belegde vergadering met ten

minste tweederden der stemmen van alle in functie zijnde leden van het college van bestuur.

onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 19.

In geval van ontbinding van de stichting is het college van bestuur belast met de vereffening

der baten en lasten met inachtneming van hetgeen ter zake bij of krachtens de wet is

voorgeschreven. Indien na de vereffening een batig saldo overblijft, wordt dit saldo besteed

ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als

die van de stichting.

Slotbepaling

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
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De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van

de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de

verschenen persoon en mij, notaris, om elf uur veertig minuten.

(Getekend): A. Woldring, lJ.C. van Straten.

VOOR AFSCHRIFT
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