STATUTEN
STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR
DE KUNSTEN
met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging,
verleden op 30 oktober 2020 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41210838.
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Naam en zetel
Artikel 1

De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel
te Amsterdam.

Doelstelling en grondslag
Artikel 2
1.

2.

3.

De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het hoger-beroepsonderwijs, in het
bijzonder op het gebied van de kunsten en aanverwante gebieden, en aan de ontwikkeling van
beroepen waarop dit onderwijs is gericht, door:
a.

het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en van daarmee samenhangende
onderwijssoorten alsmede van post-hoger onderwijs;

b.

het verrichten van onderzoek;

c.

overdracht van kennis aan de samenleving voor zover dit verband houdt met het verzorgde
hoger beroepsonderwijs;

d.

alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening die voor het doel bevorderlijk
kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.

het instandhouden en ontwikkelen van een of meer instellingen van hoger onderwijs,
waaronder de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;

b.

het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en personen, die
eenzelfde of verwante doelstelling nastreven.

De instelling Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) als bedoeld in het tweede lid
verzorgt hoger onderwijs op algemene grondslag en met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing.

Financiële middelen
Artikel 3

De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
a.

het kapitaal van de stichting en de opbrengsten daarvan;

b.

de rijksbijdragen;

c.

subsidies;

d.

inkomsten uit college-, inschrijf-, examen- en cursusgelden;

e.

inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs;
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f.

inkomsten uit publicaties, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten;

g.

schenkingen, erfstellingen en legaten;

h.

andere inkomsten en andere middelen.

Organen
Artikel 4
1.

De stichting kent als organen het college van bestuur en de raad van toezicht.

2.

De stichting wordt bestuurd door het college van bestuur onder toezicht van de raad van
toezicht.

3.

Het college van bestuur is het orgaan dat in artikel 1.1, onder j van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (de "Wet") wordt aangeduid als instellingsbestuur.

4.

De raad van toezicht is het orgaan dat in artikel 10.8 lid 2 van de Wet wordt aangeduid als
bestuursraad.

College van bestuur
Artikel 5
1.

Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden.

2.

De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast.

3.

De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad
van toezicht.

4.

Indien het college van bestuur uit meer leden bestaat, wordt één lid van het college van bestuur
door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van het college van bestuur en wordt één lid
van het college van bestuur door het college van bestuur aangewezen als plaatsvervangend
voorzitter van het college van bestuur.

5.

Mocht(en) in het college van bestuur, om welke reden dan ook, één of twee vacatures bestaan,
dan vormen de overblijvende leden, respectievelijk vormt het overblijvende lid niettemin een
wettig bestuur dat rechtsgeldig besluiten kan nemen totdat in de vacature(s) is voorzien. De
raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s).

Artikel 6
1.

Indien het college van bestuur uit meer leden bestaat, worden de besluiten van het college
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de
voorzitter van het college van bestuur.

2.

Indien het college van bestuur uit meer leden bestaat, draagt de voorzitter jegens de raad van
toezicht de eindverantwoordelijkheid voor de aan het college opgedragen taken en
bevoegdheden.
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3.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of twee leden van het college van bestuur, zullen de
overblijvende of zal het overblijvende lid onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 2 van deze
statuten tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast.

4.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het college van bestuur,
is de raad van toezicht met het bestuur belast, in welk geval de raad van toezicht bevoegd is uit
of buiten zijn midden één of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het bestuur zijn belast.

Artikel 7
1.

Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting zulks met inachtneming van
het bepaalde in deze statuten en het bestuursreglement als bedoeld in artikel 10.3b van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1 sub c. van deze statuten wordt de stichting
vertegenwoordigd door het college van bestuur dan wel de voorzitter van het college van
bestuur of twee leden van het college van bestuur gezamenlijk.

3.

Indien het college uit meer dan één lid bestaat en er is sprake van een tegenstrijdig belang met
een lid, wordt de stichting vertegenwoordigd door het andere lid.
Indien het college van bestuur uit één lid bestaat, dan wel indien het college van bestuur uit
meer leden bestaat maar één lid tijdelijk met het bestuur is belast en er sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen de stichting en het betreffende lid, wordt de stichting
vertegenwoordigd door de raad van toezicht of een door de raad van toezicht aan te wijzen
persoon.

Artikel 8
1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1 sub c. van deze statuten is het college
van bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze handelingen.

2.

Het college van bestuur is bevoegd personen in dienst van de stichting te machtigen
rechtshandelingen, die de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting betreffen, te
verrichten en de stichting daarbij te vertegenwoordigen.

3.

Het college van bestuur stelt het bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 10.3b van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vast, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 15 lid 1 sub b. van deze statuten.

Raad van toezicht
Artikel 9
1.

De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De raad van toezicht
stelt op voorstel van het college van bestuur het aantal leden vast.

2.

De leden van de raad van toezicht worden door de raad benoemd.
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3.

Mochten in de raad van toezicht, om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreken, dan
behoudt de raad zijn bevoegdheden. De raad neemt bij een vacature maatregelen om zo
spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

Artikel 10
1.

De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een termijn van vier jaren.

2.

Een lid van de raad van toezicht kan niet meer dan acht jaren aaneengesloten zitting hebben in
de raad van toezicht.

3.

De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

4.

Degene die in een tussentijdse vacature in de raad van toezicht wordt benoemd, neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 11
1.

Benoeming in de raad geschiedt op basis van een algemene profielschets van de raad van
toezicht, alsmede op basis van een profielschets voor de vacante zetel. De profielschetsen
worden op voorstel van het college van bestuur vastgesteld door de raad van toezicht.

2.

De raad van toezicht streeft bij de samenstelling van de raad van toezicht naar een evenwichtige
verdeling tussen mannen en vrouwen.

3.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met
a.

het lidmaatschap van het bestuur van een rechtspersoon die een instelling van hoger
onderwijs in stand houdt;

b.

het lidmaatschap van het college van bestuur van enige instelling voor hoger onderwijs;

c.

het behoren tot het personeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;

d.

het behoren tot de studenten als bedoeld in hoofdstuk 7 titel 3 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ingeschreven aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten;

e.

het hebben van een aanzienlijk belang bij de levering van goederen en diensten aan de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Artikel 12
1.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De
plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis of belet.

2.

De wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad van toezicht wordt geregeld bij
huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

3.

De raad van toezicht kan aan de leden ervan een vergoeding toekennen voor de, in het kader
van werkzaamheden ten behoeve van de stichting, gemaakte kosten. Alvorens de in de eerste
volzin bedoelde vergoeding vast te stellen, voert de raad van toezicht hierover overleg met het
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college van bestuur.
Artikel 13
Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
a.

aan het einde van de zittingstermijn;

b.

door overlijden;

c.

op eigen verzoek;

d.

bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;

e.

indien de raad van toezicht met een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte
stemmen, het betrokken lid niet meegerekend, besluit tot ontslag van het lid van de raad van
toezicht;

f.

bij surséance van betaling, faillissement of curatelestelling.

Artikel 14
1.

De raad van toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en
doelmatigheid van het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken
in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar
het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling(en) voor hoger
onderwijs.

2.

De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde en adviseert en stimuleert
het college van bestuur.

Artikel 15
1.

De volgende besluiten van het college van bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring
van de raad van toezicht:
a.

het vaststellen of wijzigen van de statuten;

b.

het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement;

c.

het aangaan van verplichtingen of overeenkomsten waarmee een bedrag van twee miljoen
euro (EUR 2.000.000,--) of meer is gemoeid;

d.

het vaststellen van het Instellingsplan;

e.

het vaststellen of wijzigen van de begroting;

f.

het vaststellen van de jaarrekening;

g.

het aanwijzen van de registeraccountant; en

h.

het oprichten van, het deelnemen in, en het voeren van het bestuur over rechtspersonen,
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ondernemingen of vestigingen (waaronder begrepen het openen van een nieuwe
academie en/of het vestigen van een academie op een andere of additionele
vestigingsplaats), het verbreken, wijzigen of beëindigen van een dergelijke deelneming of
een dergelijk bestuur, voor zover deze rechtspersoon, onderneming of vestiging kan
worden beschouwd als vallend binnen de governance van het bestuur van de stichting,
alsmede het verlenen van een volmacht aan een medewerker van de stichting tot het
namens de stichting verrichten van één of meer van deze (rechts)handelingen.
2.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van toezicht de volgende
bevoegdheden:
a.

het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur;

b.

het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur.

Artikel 16
1.

De voorzitter van het college van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht en verschaft de
raad tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

2.

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.

3.

De raad van toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen als
hij voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 17
1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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 de jaarrekening
over het afgelopen boekjaar opgemaakt.

3.

De jaarrekening vergezeld van een rapport van de registeraccountant wordt ter voorafgaande
goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht en vastgesteld door het college van bestuur.

4.

Tijdig vóór het einde van het lopende boekjaar stelt het college van bestuur een begroting op
voor het volgende boekjaar, die wordt vastgesteld door het college van bestuur na
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Wijziging statuten
Artikel 18
1.

Het college van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de
statuten te wijzigen. Het besluit tot goedkeuring van de raad van toezicht moet worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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2.

Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering
bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

3.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen.

4.

Het college van bestuur legt een afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten
neer ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1.

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

2.

Het besluit tot goedkeuring van de raad van toezicht moet worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt binnen een termijn van twee maanden een nieuwe vergadering
bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot goedkeuring worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

3.

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

4.

Vereffening geschiedt door het college van bestuur onder toezicht van de raad van toezicht.

5.

Het college van bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register
bedoeld in artikel 18 lid 4 van deze statuten.

6.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

7.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.

8.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Onvoorziene omstandigheden
Artikel 20

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het bestuursreglement niet voorzien, beslist het
college van bestuur.
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