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DOORLOPENDE TEKST van STICHTING NATIONAAL INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR
ECONOMISCH EN TECHNISCH ONDERWIJS (thans genaamd: Stichting Nimeto), zoals
deze luiden na akte van statutenwijziging de dato 30 december 2021 en met ingang van 1
januari 2022, verleden voor mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.
STATUTEN
Begripsbepalingen
Artikel 1
1.

In de statuten wordt verstaan onder:
a.

Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b.

ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de instelling die de stichting in
stand houdt;

c.

schriftelijk:

per

post,

per

e-mail

of

via

enig

ander

elektronisch

communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
d.

studentenraad: de studentenraad van de instelling die de stichting in stand
houdt, als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
woord in en omgekeerd.

3.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel
Artikel 2
1.

De stichting draagt de naam:
Stichting Nimeto.

2.

De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Doel
Artikel 3
1.

De stichting heeft ten doel:
a.

het (doen) beheren over- en de instandhouding van de instelling "Nimeto", een
bijzondere instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, die
beroepsopleidingen verzorgt op onder meer de terreinen:
i)

vormgeving, ruimtelijke presentatie en communicatie;

ii)

interieur, decoratie, exterieur en bescherming;

iii)

productpresentatie;
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b.

iv)

tentoonstellingsbouw; en

v)

vastgoed en vastgoedonderhoud;

het (doen) geven van economisch en technisch onderwijs gericht op de
beroepspraktijk;

c.

het doen geven en bevorderen van middelbaar beroepsonderwijs in de zin van
de Wet educatie beroepsonderwijs en/of andere onderwijswetgeving die op de
stichting van toepassing kan zijn, specifiek in de regio Utrecht;

d.

het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen en rechtspersonen, het financieren van
ondernemingen en rechtspersonen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van
gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende
overeenkomsten, voor zover dit ten dienste komt aan de onder a en b
genoemde doelstellingen;

e.

het verlenen van ondersteunende diensten en verrichten van ondersteunende
werkzaamheden voor de rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is
verbonden, alsmede voor derden die een activiteit verrichten die direct of
indirect verwant is met een activiteit van de stichting of een rechtspersoon
waarmee de stichting in een groep is verbonden, voor zover dit ten dienste komt
aan de onder a en b genoemde doelstellingen;

f.

het verstrekken van garanties, het verbinden van de stichting en het bezwaren
van activa van de stichting ten behoeve van ondernemingen en rechtspersonen
waarmee de stichting in een groep is verbonden en ten behoeve van derden,
voor zover dit ten dienste komt aan de onder sub a. en sub b. genoemde
doelstellingen,

en voorts al datgene wat met het vorenstaande verband houdt, alles in de meest
uitgebreide zin van het woord.
2.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kapitaal
Artikel 4
Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door:
a.

het aanvangskapitaal; en

b.

al hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

Grondslag
Artikel 5
De stichting geeft onderwijs op algemene grondslag met eerbiediging van ieders
levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging.
Statutaire organen van de stichting
Artikel 6
1.

De stichting kent:
a.

een college van bestuur; en
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b.
2.

een raad van toezicht.

Het college van bestuur en de raad van toezicht kunnen commissies instellen.

College van bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en
ontstentenis
Artikel 7
1.

Het college van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal
van ten hoogste drie natuurlijke personen. De leden van het college van bestuur
worden benoemd door de raad van toezicht. Over een voorgenomen besluit van de
raad van toezicht tot benoeming van een lid van het college van bestuur, wordt de
ondernemingsraad vertrouwelijk gehoord en wordt de studentenraad in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Dit geschiedt op een zodanig tijdstip dat
het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. De raad van toezicht wijst
één van de leden van het college van bestuur aan als voorzitter van het college van
bestuur.

2.

Een lid van het college van bestuur kan niet tevens lid zijn van het college van bestuur
(statutair bestuur) van een andere (stichting die een) bekostigde instelling zoals
bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (in stand houdt). Voormalige leden
van de raad van toezicht kunnen gedurende vijf (5) jaar niet worden benoemd tot lid
van het college van bestuur.
Bij de samenstelling van het college van bestuur wordt gelet op de diverse facetten
die de aandacht van het college van bestuur vragen. De aandachtspunten met
betrekking tot de van een lid van het college van bestuur gevraagde deskundigheid en
achtergrond worden in algemene zin door de raad van toezicht, na overleg of op
voorstel van het college van bestuur, vastgesteld in een profielschets. Zowel de
ondernemingsraad als de studentenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen over de profielschets. De profielschets wordt voorafgaand aan de
benoeming openbaar gemaakt.

3.

Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht. Over een voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot
ontslag van een lid van het college van bestuur, wordt de ondernemingsraad
vertrouwelijk gehoord en wordt de studentenraad in de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen. Dit geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan
zijn op de besluitvorming. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in
een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen
bijstaan door een raadsman.

4.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij een vacature, ontstentenis of
belet van een of meer leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij
de overblijvende leden van het college van bestuur of bij het overblijvende lid van het
college van bestuur. Een niet voltallig college van bestuur behoudt zijn
bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of
van het enige (overgebleven) lid worden de taken van het college van bestuur
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waargenomen door één of meer daartoe door de raad van toezicht aangewezen
personen. Die personen kunnen niet zijn leden van de raad van toezicht.
Gaat de raad van toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over
dan wordt het college van bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting
statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt
aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van
het college van bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.
5.

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het
college van bestuur. De raad van toezicht stelt de beloning en overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast. Bij de vaststelling
van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor
bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en de weten regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke
sector.

6.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van (de individuele leden van)
het college van bestuur. De raad van toezicht bespreekt met het college van bestuur
en de individuele leden de verwachtingen en wensen voor de toekomst.

7.

De samenstelling, (verdeling van) taken en bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
werkwijze van het college van bestuur kunnen nader worden geregeld in het door de
raad van toezicht goed te keuren bestuursreglement als bedoeld in de Wet educatie
en beroepsonderwijs, dat tevens de richtlijnen voor de uitoefening van de aan het
college van bestuur overgedragen taken en bevoegdheden bevat. Voorts wordt in het
bestuursreglement de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur
en de raad van toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden
geregeld, vastgelegd. In het bestuursreglement kan daarnaast worden bepaald dat de
stichting één of meer organisatorische eenheden omvat.

College van bestuur; taak en bevoegdheden
Artikel 8
1.

Behoudens deze statuten en de wet is het college van bestuur belast met het bestuur
van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Het college van bestuur oefent alle taken en bevoegdheden uit die aan die stichting
toekomen als het bevoegd gezag van de instelling. Het college van bestuur richt zich
naar het belang van de stichting en naar de maatschappelijke doelstellingen van de
door de stichting in stand gehouden instelling en behartigt op deze wijze het belang
van die instelling, de deelnemers en de overige relevante belanghebbenden.

2.

Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
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sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op
het ontbreken van de in de vorige volzin bedoelde goedkeuring kan door de stichting
tegenover derden een beroep worden gedaan.
3.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd
andere bepalingen in de statuten, onderworpen:
a.

het op voorstel van het college van bestuur vaststellen van de visie op basis
waarvan het college van bestuur wenst te opereren in relatie tot het
maatschappelijke belang waarvoor de door de stichting in stand gehouden
instelling staat;

b.

de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag;

c.

de vaststelling en wijziging van het (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende
begroting(en);

d.

het aangaan, wijzigen en verbreken van een samenwerking met een andere
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van strategische
betekenis is voor de stichting en/of voor een met haar in een groep verbonden
rechtspersoon;

f.

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in
een andere rechtspersoon;

g.

het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en
wijziging van diens statuten;

h.

het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet
ten behoeve van een derde;

i.

het vaststellen van het bestuursreglement. Het reglement van de raad van
toezicht en de reglementen voor de audit- en de remuneratiecommissie worden
door de raad van toezicht zelf vastgesteld;

j.

het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, alsmede het
besluit tot bestuurlijke fusie of tot juridische fusie en splitsing;

k.

besluiten tot bestuursoverdracht;

m.

het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het
kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt
verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid;

n.

het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

o.

een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
aantal werknemers.

4.

Het college van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht voor in de hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon dan
wel in de hoedanigheid van vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de stichting die
optreedt als bestuurder van een andere rechtspersoon te nemen besluiten betreffende
(i) rechtshandelingen als omschreven in lid 2 en lid 3 ten aanzien van die andere
rechtspersoon, en (ii) de aanwijzing van de (register)accountant van die andere
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rechtspersoon.
5.

De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als
bedoeld in de leden 2, 3 en 4 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen
grens

blijft,

goedkeuring

door

de

raad

van

toezicht

niet

is

vereist.

Indien en voor zover de financiële gevolgen van (rechts-)handelingen zijn voorzien in
dan wel voortvloeien uit een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, wordt
de goedkeuring voor de betreffende (rechts-)handeling geacht te zijn gegeven.
6.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 2, 3 en 4
zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het college van bestuur te worden
meegedeeld.

7.

Indien het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan het college van
bestuur bij reglement, dat de goedkeuring van de raad van toezicht, behoeft
vastleggen welk lid met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een dergelijke
taakverdeling doet niet af aan de collegialiteit tussen de leden van het college van
bestuur. Alsdan bevat het reglement ten minste een regeling over wie verantwoordelijk
is voor het organiseren van overleg tussen de leden van het college van bestuur, de
kwaliteit van besluitvorming binnen het college van bestuur en hoe de communicatie
met de raad van toezicht wordt geregeld.

8.

Het college van bestuur draagt zorg voor de vaststelling van een regeling die het
werknemers van de stichting mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen het
college van bestuur en/of de raad van toezicht te informeren over onregelmatigheden
binnen de stichting. Het orgaan dat wordt geïnformeerd over onregelmatigheden
draagt alsdan zorg voor een correcte afwikkeling.

9.

Het college van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht op de
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële
risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
1.

Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel wordt de stichting vertegenwoordigd door het
college van bestuur. Indien het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat, komt
de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan elk lid van het college van
bestuur afzonderlijk.

2.

Het college van bestuur kan voorts, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan één
of meer aan te wijzen personen een algemene of beperkte volmacht verlenen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van
zijn volmacht.

Raad van toezicht; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en
ontstentenis
Artikel 10
1.

De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke

DOORLOPENDE TEKST 60019606/13227162 statuten van Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar
Economisch en Technisch Onderwijs (thans genaamd: Stichting Nimeto)

6

personen.
2.

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat
de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De
leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en functioneren
zonder last en ruggenspraak.

3.

De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd.
De ondernemingsraad heeft het recht voor één zetel in de raad van toezicht een
bindende voordracht te doen, tenzij de ondernemingsraad, onder verwijzing naar het
bepaalde in lid 5 van dit artikel, schriftelijk aan de raad van toezicht te kennen heeft
gegeven van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik te willen maken.

4.

De voordracht en benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt aan de
hand van een door de raad van toezicht op te stellen algemene profielschets. In de
algemene profielschets wordt voorzien in de gewenste samenstelling van de raad van
toezicht, waarbij wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de raad van
toezicht vragen.
Voorts worden de aandachtspunten met betrekking tot de van ieder lid van de raad
van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond in algemene zin door de raad
van toezicht vastgesteld in een profielschets per zetel.
De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel
een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de
betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
De algemene profielschets en de profielschets voor de zetel waarvoor de vacature
geldt wordt voorafgaand aan werving en selectie van nieuwe leden van de raad van
toezicht openbaar gemaakt.
Zowel de ondernemingsraad, de studentenraad als het college van bestuur worden in
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschetsen.

5.

De raad van toezicht stelt een werving en selectieprocedure vast voor de nieuwe
leden van de raad van toezicht, uitgaande van een openbare werving en selectie. In
deze werving en selectieprocedure wordt tevens uitgewerkt op welke wijze de
ondernemingsraad in het proces wordt betrokken, rekening houdend met het
bepaalde in lid 3. De werving en selectieprocedure maakt onderdeel uit van het
reglement van de raad van toezicht.

6.

Voormalige leden van het college van bestuur en/of werknemers van de instelling
kunnen gedurende vijf (5) jaar niet worden benoemd tot lid van de raad van toezicht.

7.

Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a.

door zijn overlijden;

b.

door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

c.

door het verlies van het vrij beheer over zijn vermogen;

d.

door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; en

e.

door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoeming.
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8.

Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen wegens onder meer:
a.

verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;

b.

onverenigbaarheid van functies of belangen;

c.

wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn
handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting
kan worden verlangd.

9.

De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen wegens één van
de in het voorgaande lid genoemde redenen. Het betrokken lid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

10.

Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na
zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is
éénmaal herbenoembaar voor een periode van uiterlijk vier (4) jaar, mits voldaan
wordt aan de herijkte profielschets.

11.

In geval van vacatures, ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van
toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige
taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig
bevoegd.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door het
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), op verzoek van het college van bestuur, een
tijdelijk toezichthouder worden benoemd, die tijdelijk belast is met het intern toezicht
en op zijn beurt voorziet in de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht
conform het hiervoor in dit artikel bepaalde.

12.

De leden van raad van toezicht verrichten hun taak onbezoldigd. De leden van de
raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van
hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De
hoogte van deze vergoeding en vacatiegelden wordt bepaald door de raad van
toezicht, binnen de grenzen die door de wet- en regelgeving omtrent de beloning van
topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector worden gesteld.

13.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren en het functioneren van zijn
individuele leden. Deze evaluatie geschiedt buiten aanwezigheid van het college van
bestuur. Het college van bestuur wordt vooraf in de gelegenheid gesteld ter zake
advies uit te brengen.

Raad van toezicht; taak en bevoegdheden
Artikel 11
1.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden
instelling en organisatie. De raad van toezicht functioneert als adviseur en klankbord
voor het college van bestuur. De raad van toezicht draagt voorts zorg voor een goed
functionerend intern toezicht en staat het college van bestuur met raad terzijde.

2.

De in het vorige lid bedoelde toezichthoudende rol houdt onder meer in dat de raad
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van toezicht tot taak heeft toe te zien op:
a.

de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de
omgang met gedragscodes;

b.

de rechtmatige verwerving en doel- en rechtmatige bestemming en aanwending
van de middelen van de stichting;

c.

de algehele gang van zaken binnen de stichting en de door de stichting in stand
gehouden instelling;

d.

de wijze waarop het college van bestuur de haar bij of krachtens de wet en
deze statuten toebedeelde taken en bevoegdheden verricht,

alsmede het uitoefenen van alle overige uit deze statuten voortvloeiende
(goedkeurende) bevoegdheden.
3.

De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden
als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden
worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder
verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad
van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te
nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn
evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de
werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens (de leden van) het
college van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting.

4.

Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van
de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de
stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht heeft op zijn beurt de
verantwoordelijkheid om van het college van bestuur en de accountant alle informatie
te verlangen die hij nodig heeft om zijn taak als toezichthouder goed uit te kunnen
oefenen.

5.

De raad van toezicht is bevoegd inzage te doen in alle boeken, bescheiden, overige
gegevensdragers en correspondentie van de stichting; het door de raad van toezicht
aangewezen lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in
gebruik zijnde ruimten en terreinen. De raad van toezicht kan zich voor rekening van
de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer
deskundigen.

6.

De raad van toezicht kent als vaste commissies een financiële commissie en een
remuneratiecommissie. De financiële commissie is in ieder geval belast met de
voorbereiding van de goedkeuring van de jaarstukken en het uitbrengen van een
advies hiertoe. De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht bij de
uitoefening van de werkgeversrol ten aanzien van de leden van het college van
bestuur.
De werkwijze en besluitvorming van deze commissies, alsmede de nadere taken en
bevoegdheden worden vastgelegd in reglementen.

DOORLOPENDE TEKST 60019606/13227162 statuten van Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar
Economisch en Technisch Onderwijs (thans genaamd: Stichting Nimeto)

9

7.

De raad van toezicht kan voorts besluiten om - al dan niet uit zijn midden - voor
beperkte vastomlijnde projecten een adviescommissie in te stellen, bijvoorbeeld
gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan. De adviescommissie is alsdan in ieder geval
belast met (advisering ten behoeve van het toezicht op) de uitvoering van die
projecten en/of het meerjarenbeleidsplan.
De werkwijze en besluitvorming van een adviescommissie, alsmede de nadere taken
en bevoegdheden worden alsdan vastgelegd in een reglement adviescommissie.

8.

De raad van toezicht is bevoegd zijn taken en bevoegdheden onderling te verdelen.
Deze verdeling wordt alsdan vastgelegd in het door de raad van toezicht vast te
stellen reglement raad van toezicht.

9.

De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de
studentenraad en de ondernemingsraad van de instelling.

Tegenstrijdige belangen; raad van toezicht en college van bestuur
Artikel 12
1.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van het college van
bestuur en leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen
beïnvloeden, wordt vermeden.
De raad van toezicht bewaakt dat en kan in een reglement nadere regels omtrent
vorm en schijn van belangenverstrengeling vastleggen.

2.

Het lid van het college van bestuur, dan wel van de raad van toezicht meldt een
(potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en de
overige leden van het college van bestuur en verschaft alle relevante informatie. De
raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee
wordt omgegaan, onverminderd het bepaalde in lid 4 hierna.

3.

Besluiten van het college van bestuur waarbij een tegenstrijdig belang van een lid van
het college van bestuur speelt dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of de
door de stichting in stand gehouden instelling en/of het lid van het college van bestuur,
behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

4.

Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van het college van
bestuur genomen met inachtneming van het bepaalde in lid 3. Wanneer alle leden van
het college van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie,
wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen.

5.

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende
besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen.
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Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden
organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
6.

Structurele belangenverstrengeling van een lid van het college van bestuur, dan wel
van de raad van toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is
sprake:
a.

bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de
raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het
management dat rechtstreeks onder het college van bestuur valt; en

b.

bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een
andere rechtspersoon waar een lid van het college van bestuur, dan wel van de
raad van toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder
is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de stichting deelneemt.

7.

Ten behoeve van het algemeen belang van de organisatie melden de leden van het
college van bestuur en de leden van de raad van toezicht hun nevenfuncties aan de
raad van toezicht. Leden van het college van bestuur aanvaarden slechts
nevenfuncties na goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de
criteria voor de aanvaardbaarheid van nevenfuncties in een reglement vastleggen.

Vrijwaring
Artikel 13
1.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden van het college van
bestuur en aan voormalige leden van het college van bestuur vergoed:
a.

de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens
een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere
functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de
stichting, binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld;

b.

eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een
hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en

c.

eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of
nalaten.

2.

De stichting zal de leden van het college van bestuur en voormalige leden van het
college van bestuur in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een
derde

te

vergoeden

bedrag

verschuldigde

wettelijke

rente,

vergoeden,

de

proceskosten welke het betreffende lid van het college van bestuur is gehouden te
voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan
rechtens

is

toegestaan,

en

de

met

het

verweer

daartegen

verbonden

rechtsbijstandskosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke
verhouding staan tot het belang van de procedure.
3.

Mocht de stichting leden van het college van bestuur of voormalige leden van het
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college van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als
gevolg van enig handelen of nalaten van leden van het college van bestuur, dan
vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging
van een lid van het college van bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane
uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is
de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede
bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen
voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
4.

Deze vrijwaring komt ook ten goede aan leden van de raad van toezicht en
voormalige leden van de raad van toezicht. Voorts komt deze vrijwaring, voor zover
nodig, ook ten goede aan erfgenamen of legatarissen van leden van het college van
bestuur, leden van de raad van toezicht, voormalige leden van het college van bestuur
en voormalige leden van de raad van toezicht.

5.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel
bedoeld, indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is
vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst
als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders
voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de
betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit
vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen
verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Boekjaar; jaarstukken
Artikel 14
1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit
wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) maanden na afloop van het
boekjaar, door het college van bestuur een jaarrekening opgemaakt. Het college van
bestuur zendt de jaarrekening voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde
termijn, samen met een verklaring van een accountant over de jaarrekening en het
advies van de financiële commissie, aan de leden van de raad van toezicht.
De jaarrekening wordt door het college van bestuur, na goedkeuring van de raad van
toezicht in een vergadering van de raad van toezicht, te houden binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden
van het college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend.
Ontbreekt de handtekening van een van hen dan wordt daarvan met opgave van
redenen melding van gemaakt.
Op gelijk moment stelt het college van bestuur, met goedkeuring van de raad van
toezicht, het bestuursverslag (Geïntegreerd Jaardocument) als bedoeld in de Wet
educatie en beroepsonderwijs vast. Het bestuursverslag omvat onder meer een
verantwoording van het college van bestuur over zijn functioneren en de raad van
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toezicht over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Voorts worden de beloningen en eventuele nevenfuncties van leden van het college
van bestuur en leden van de raad van toezicht vermeld.
3.

De raad van toezicht benoemt en ontslaat de accountant.

4.

De accountant woont in elk geval de vergadering van de raad van toezicht bij waar
wordt gesproken over de vaststelling van de jaarrekening en de managementletter. De
accountant rapporteert zijn bevindingen gelijkelijk aan het college van bestuur en de
raad van toezicht.

Statutenwijziging
Artikel 15
1.

Het college van bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd de statuten te wijzigen.

2.

Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van een voorstel tot
statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht. Is de
vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan
zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee
en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan
worden genomen met de voorvermelde meerderheid, doch ongeacht het aantal
aanwezigen.

3.

Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van
het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de
oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten
minste twee weken.

4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de leden van het college van bestuur is bevoegd deze akte te
doen verlijden.

5.

Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

6.

Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie
en/of splitsing. Het vermogen dat de stichting heeft alsmede vruchten daarvan mogen
in geval van een fusie of splitsing slechts met toestemming van de rechter anders
worden besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1.

Het college van bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd de stichting te ontbinden.

2.

Op het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van het besluit tot ontbinding
is het bepaalde in lid 2 en lid 3 van het voorgaande artikel van overeenkomstige
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toepassing.
3.

Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het college van bestuur met de
vereffening belast.

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in
het in het voorgaande artikel bedoelde register.

5.

Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het college van
bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling
heeft.

6.

Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van
haar vermogen nodig is.

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
***

DOORLOPENDE TEKST 60019606/13227162 statuten van Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar
Economisch en Technisch Onderwijs (thans genaamd: Stichting Nimeto)

14

