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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING
StichtingRaadvoor Accreditatie(RvA)

Heden,tweeëntwintigjuni tweeduizendzeven,verschijntvoor mij, mr. Harriët van
Zenderen,notaris te Utrecht:
mevrouw mr. RegineCharlotteAnne-Marievan Nierop, geborenop dertienjuli
te Nieuw-Lekkerland,met kantooradres3584 BB Utrecht,
negentienhonderdtachtig
Pythagoraslazn2.
De verschijnendepersoonverklaart:
A. Op eenentwintigjuni tweeduizendzevenheeft het bestuurvan de stichting:
Stichting Raad voor Accreditatie (RvA), met statutairezetel in de gemeente
te 3511 LK Utrecht,Mariaplaats2l-D, ingeschreven
Utrecht,kantoorhoudende
van de Kamer van Koophandelvoor Utrechten omstreken
in het handelsregister
41187815,hiernate noemen:de "stichtins",rechtsgeldig
onderdossiemummer
beslotentot wijziging van de statutenvan de stichtingen tot verleningvan
machtiging aan de verschijnendepersoonom de akte van statutenwijzigingte
doenverlijden,hetgeenblijkt uit eenuittrekseluit de notulenvan de vergadering
van het bestuurvan de stichting, waârvan een kopie aartdezeakte wordt
gehecht.
B. De statutenvan de stichtingzijn laatstelijkgewijzigd brj akte,op tweejanuari
tweeduizenddrie verledenvoor mr. CornelisEverardusMartinusvan
notariste Rij swijk, Zuid-Holland.
Steenderen,
Ter uitvoeringvan voormeldebesluitenworden de statutenvan de stichtingzodanig
gewijzigd dat zrj met ingangvan hedenin hun geheelkomen te luiden als volgt:-

STATUTEN
Naam en zetel.
Artikel 1
l . D e stichtingis genaamd:StichtingRaadvoor Accreditatie(RvA)'
2. De stichtingheeft haarzetel in de gemeenteUtrecht.
Doel.

Artikel2
1. De stichtingheeft ten doel:
a. het tot standbrengenen in standhoudenvan het vertrouwen in de
Nederlandseaccreditatie-infrastructuurten dienstevan de handel, industrie,
en anderesectoren;
gezondheidszorg
houdenvan instellingendie
b. het accrediterenen geaccrediteerd
publiekrechtelijke of privaatrechtelijkeconformiteitverklaringen
verstrekken:
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het bevorderenofdoen bevorderenvan de vergelijkbaarheiden
eenduidigheidvan conformiteitverklaringen,zowel nationaalals
internationaal;
het nastrevenvan acceptatievan de accreditatiesvan de stichting door

zusterorganisatiesin het buitenland;
e. het bevorderenofdoen bevorderenofzonodig sturenvan harmoniseringvan
certificatie-€n instellingengehanteerde
door geaccrediteerde
en
keuringsregimes;
f. het verrichten van alle verderehandelingendie met het vorenstaandein de
ruimste zin verbandhoudenof daartoebevorderlijk kunnen zijn, alsmede
het bevorderenvan de kwaliteit van de dienstverleningin algemenezin.2. De stichtingbeoogtniet het makenvan winst.
Vermogen.

Artikel 3
l.

Het vermogenvan de stichtingwordt gevormddoor:
instellingen
a. contributiesen anderefinancielebijdragenvan geaccrediteerde
en te accreditereninstellingen;
b. bijdragenvan de Staatder Nederlanden;
c. overigesubsidies,giften, legaten,hetgeendoor erfstellingverkregenwordt;

d. anderebaten.
2. Erfstellingen kunnen slechtsworden aanvaardonder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Bestuur:samenstelling,benoeming,defungeren en schorsing.

Artikel4

1. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit eendoor de raadvan toezichtvast te
stellenaantalvan ten minsteéén natuurlijk persoon.
2. De samenstellingvan het bestuurdient dusdanigte zijn dat de in functie zijnde
voldoenaan eendoor de raadvan toezichtopgestelde
bestuursleden
profielschets.
wordenbenoemddoor de raadvan toezicht.Indien het bestuuruit
3. Bestuursleden
meer personenbestaat,kan de raad van toezicht de voorzitter in functi
benoemen.
wordenbenoemdvoor de tijd van ten hoogstevier jaar.
4. Bestuursleden
tredenafvolgens een door de raadvan toezichtvast te stellen
5. Bestuursleden
rooster van aftreden.Een volgens het rooster aftredendbestuurslidis terstond
onbeperktherbenoembaar.
6. Een bestuursliddefungeert:
a. door zijn aftredenal dan niet volgenshet in lid 5 bedoelderooster;
b. door zijn overlijden, doordat hij failliet wordt verklaard of surséancevan
betaling aarwraagl;
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alsmededoor een rechterlijkebeslissingdoor zijn ondercuratelestelling,
waarbij als gevolg vanzijn lichamelijkeof geestelijketoestandeen bewind
over eenof meer van zrjn goederenwordt ingesteld;
door zijn ontslag,verleenddoor de rechtbankin de gevallenin de wet

voorzten;
e. door zijn ontslagverleenddoor de raadvan toezicht;
f. door zijn benoeming tot lid van de raadvan toezicht.
7 . De raad van toezicht i s te allen tijde bevoegdeen bestuurslidop non-actiefte
stellenof te schorsen.
8. Indien de raadvan toezichteen bestuurslidheeft geschorst,dient de raadvan
toezichtbinnendrie maandenna ingangvan de schorsingte besluitenhetzij tot
ontslag,hetzij tot handhavingvan de schorsing;bij gebrekedaarvanvervalt de
schorsing.Een besluittot handhavingvan de schorsingkan slechtseenmaal
worden genomenen de schorsingkan daarbij ten hoogsteworden gehandhaafd
voor drie maanden,ingaandeop de dag, waarop de raad van toezicht het besluit
tot handhavingheeft genomen.Indien de raadvan toezichtniet binnen de voor
de handhavingbepaaldetermijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing
heeft besloten,vervalt de schorsing.Een geschorstbestuurslidwordt in de
gelegenheidgesteldzich in de vergaderingvan de raadvan toezichtte
verantwoordenen zichdaarbii door een raadsmante doen bijstaan.
ontbreken,vormen de
9 . Indien om welke redendan ook een of meer bestuursleden
of vormt het enig overblijvendebestuurslid,een
overblijvendebestuursleden,
is de
bevoegdbestuur.In geval van belet ofontstentenisvan alle bestuursleden,
raad van toezicht tijdelijk met het bestuurbelast;de raad van toezicht is alsdan
aante wijzen, onverminderdde
bevoegdom eenof meertijdelijke bestuursleden
verplichtingom in ontstanevacatureszo spoedigmogelijk te voorzien
1 0 .De raad van toezicht stelt de taakomsch¡ijving en arbeidsvoorwaardenvan ieder
vast.
van de bestuursleden
'AlgemeenDirecteur' I l. De raadvan toezichtkan aanéénbestuurslidde titel:
toekennen.
Bestuur: taak en bevoegd

Artikel 5
l.
2.
3.

Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
Het bestuuris bevoegdeenhuishoudelijkreglementen eenof meer andere
reglementenvast te stellen.
tot Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
verkrijging, vervreemdingen bezwaring van registergoederen,en tot het aangaan
van overeenkomstenwaarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaÍIrverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstellingvoor een schuldvan een anderverbindt en tot
vertegenwoordigingvan de stichting ter zakevan dezehandelingen.
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Onverminderdhet overigensin dezestatutenbepaalde,behoefthet bestuurde
goedkeuringvan de raadvan toezichtomtrent:
a. het vaststellenvan het huishoudelijkreglement;
als bedoeldin lid
b. het aangaanvan overeenkomsten
voor enigjaarofvoor c. het vaststellenvan belangrijkebeleidsbeslissingen
enigereeksvan jaren;
d. het aangaanvan een duurzame,rechtstreekseof middellijke, samenwerking
alsmedehet verbrekenvan eenzodanigemet andererechtspersonen,
samenwerkingindien dezesamenwerkingof verbrekingvan ingrijpende

is:
betekenis
besluitentot wijziging van de statuten,tot fusie,tot splitsingen tot
ontbinding;
de tarievenen f. het vaststellenvan dejaarlijkse of meerjarenbegroting,
jaanekening;
g. het benoemenvan de externeaccountant;
h. duidelijk in een daartoestrekkendbesluit van de raad van toezicht
omschrevenonderwerpen.
Het ontbrekenvan de goedkeuringvan de raadvan toezichtop eenbesluit,als
van het bestuurof de
bedoeldin dit lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid
e.

niet aan.
bestuursleden
is
bevoegdbepaaldeonderdelenvan zijn taak te doenuitvoerendoor
Het
bestuur
5.
eenhedenvan de stichtingzondereen of meer divisies,zijnde organisatorische
eigen rechtspersoonlijkheid,w¿nrvanhet werkveld en het aantaldoor het bestuur
worden vastgesteld.
6 . Onverminderdhet in artikel 7 omtrentde commissie(s)accreditatiesbepaalde,is
het bestuurbevoegdom zich door eenof meer anderecommissies,hiema te
te doenadviseren,met dien verstandedat de stichting
genoemd:"adviespanels",
in elk geval een adviespanelmet de naam:"gebruikersraad"kent.*
De ledenvan een adviespanelworden benoemddoor het bestuur,dat eveneens
van een adviespanelschriftelijk vastlegt.Nadere de taken en bevoegdheden
zijn opgenomenin eenreglement.
bepalingenomtrentadviespanels
7. Het bestuurverschaftde raadvan toezichttijdig de voor de uitoefeningvan
dienstaak noodzakelijkegegevens.
8. In alle gevallen,waarin noch de wet, noch dezestatuten,noch de reglementen
van de stichtingvoorzien,beslisthet bestuur.
Bestuur: vertegenwoordiging en besluitvorming.

Artikel 6
l.

De stichtingwordt vertegenwoordigddoor het bestuur.
De bevoegdheidtot vertegenwoordigingvan de stichtingkomt medeaanieder
bestuurslidafzonderliik toe.
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3.

4.

alsook aan Het bestuurkan volmacht verlenenaaneen of meer bestuursleden,
derden,om de stichtingbinnende grenzenvan die volmachtte
vertegenwoordigen.
In het geval eenbestuurslidin privé eenovereenkomstmet de stichtingsluit of
in privé enigerleiproceduretegende stichtingvoert, wordt de stichting
vertegenwoordigddoor een lid van de raadvan toezichtdat de raadvan toezicht
daartoeaanwijst, tenzij de raad van toezicht daartoeeen anderepersoon
aanwtSst.
Bepalingenomtrentde besluitvormingvan het bestuurzijn opgenomenin het

huishoudelijkreglement.
Raad van toezicht: taak, samenstelling,benoeming,voorzitter, defungeren en
besluitvorming.

Artikel 7
L

Het toezichtop het beleidvan het bestuuren op de algemenegangvan zakentn
de stichtingwordt uitgeoefenddoor de raadvan toezicht.De raadvan toezicht
staathet bestuurmet raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de
leden van de raad van toezicht zichnaar het belang van de stichting, daarbij
rekeninghoudendmet het maatschappelijkbelanghetwelk de stichtingdient.
Tot de taak van de raad van toezicht behoort onder meer het benoemenvan de
welke commissie(s)het bestuur
ledenvan de commissie(s)accreditaties,
over het verlenen,schorsenofintrekken van accreditaties;de
adviseert/adviseren
commissie(s)accreditatiesrapporteerlrapporterenjaarlijks aan de raad van
toezichtover de activiteitendie het afgelopenjaar hebbenplaatsgevonden.
Naderebepalingenomtrentde commissie(s)accreditatieszijn opgenomenin een

reglement.
2 . De raad van toezicht bestaatuit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogsteacht natuurlijke personen,met dien
verstandedat de raad van toezicht de bevoegdheidheeft om dit aantaltijdelijk
uit te breiden.De ledenvan de raadvan toezichtworden op persoonlijketitel en
door de raad van toezicht benoemd.
zonderlast en ruggespr¿ìak
J,
De samenstellingvan de raad van toezicht dient dusdanigte zijn dat de in functie
zijnde ledenvan de raadvan toezichtvoldoen¿umeendoor de raadvan toezicht
4.

opgesteldeprofielschets.
Bij het opstellenvan de profielschetsvoor de raadvan toezichtwordt onder
meer rekeninggehoudenmet de spreidingvan specifiekedeskundigheidten
aarzienvan aspectenvan het beleid, waarbij binnen de raad van toezicht btj
voorkeurkennisen ervaringuit de volgendewerkgebiedenaanwezigdienente
:'"' bedrijßleven;

kwaliteit;
overheid;
lo gie;
research/techno
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voedselen waren;
zorglmedisch.
De raad van toezichtbespreektde profielschetsen iederewijziging daarvanmet
het bestuur.
5. Ledenvan de raadvan toezichtwordenbenoemddoor de raadvan toezicht.Bij
de benoemingvan een lid van de raadvan toezicht,waaronderniet begrepende
voorzitter van de raad van toezicht, kunnen,naar het oordeel van de raad van
groeperingenen organisaties,die direct ofindirect
toezicht,representatieve
belanghebbenbij accreditatie,door de raadvan toezichtwordenuitgenodigd
eenaanbevelingvoor de benoemingte doen.
De onafhankelijke voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van

toezichtin functiebenoemd.
ln ontstanevacatureswordt zo spoedigmogelijk voorzien.6 . Leden van de raadvan toezichtworden benoemdvoor de tijd van ten hoogste
drie jaar.
7. Leden van de raad van toezichttreden af volgens een door de raad van toezicht
vast te stellenroostervan aftreden.Een volgenshet roosteraftredendlid van de
doch voor ten hoogtetweemaal,raadvan toezichtis terstondherbenoembaar,
zodathij ten hoogstenegenjaar als zodanigin functie kan zijn.
8. Een lid van de raadvan toezichtdefungeert:
a. door zijn aftredenal dan niet volgenshet in lid 7 bedoelderooster;
b. door zijn overlijden,doordathij failliet wordt verklaardof surséancevan
betaling aanvraagt;
alsmededoor een rechterlijkebeslissing
c. door zijn ondercwatelestelling,
waarbij als gevolg van zijn lichamelijkeof geestelijketoestandeen bewind
over eenof meer van zijn goederenwordt ingesteld;
d. door zijn ontslagverleenddoor de raad van toezicht; het daartoestrekkend
besluitkan slechtsmet algemenestemmenvan alle overigein functie zijnde
ledenvan de raadvan toezichtworden genomenin eenvergaderingwaarin
alle overigein functie zijnde ledenvan de raadvan toezichtaanwezigof
vertegenwoordigdzij n;
e. door zijn benoemingtot bestuurslid.
9 . Indien om welke redendan ook eenof meer ledenvan de raadvan toezicht
ontbreken,vorrnende overblijvendeledenvan de raadvan toezicht,of vormt het
enig overblijvendelid van de raadvan toezicht,eenbevoegderaadvan toezicht.
1 0 .De vergaderingenvan de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur,
tenzij de raad van toezicht andersbepaalt.Bestuursledenhebbenin de
van de raadvan toezichteenadviserendestem.vergaderingen
1 1 .Voor zover in de statutenniet andersis bepaald,worden besluitenvan de raad
van toezicht genomenmet een volstrekte meerderheidvan stemmen,uitgebracht
in een vergaderingwaarin ten minste de helft van het aantalin functie zijnde
leden van de raad van toezicht aarrwezigof vertegenwoordigdis. Een lid van de
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raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht btj schriftelijke volmacht, die aan de voorzitter van de raad van toezicht dient te
Aan de eis van worden overgelegd,ter vergaderingdoenvertegenwoordigen.
schriftelijkheidvan de volmacht wordt voldaanindien de volmachtelektronisch
is vastgelegd
Naderebepalingenomtrentde vergaderingenen besluitvormingvan de raadvan
toezichtzijn opgenomenin het huishoudelijkreglement.
Collegevan beroep.

Artikel 8

1. De stichtingkent eencollegevan beroep,dat leiding geeftaanhet tot stand
komen van eenuitspraakop het beroeptegenbeslissingenof maatregelenvan de
stichting, waartegen,op grond van enige overeenkomstwaarbij de stichting
partij is, of op grond van enig reglementvan de stichting,beroepopenstaatvoor
instellingenof personen.
2. Het collegevan beroepbestaatuit drie onafhankelijkeleden.De ledenvan het
collegevan beroepworden door de raadvan toezichtop voordrachtvan het
bestuurbenoemd.Ten minsteéén van de ledenvan het collegevan beroepdient
de hoedanigheidvan meesterin de rechten,dan wel de bachelor-of mastergraad
op dat vakgebiedte bezitten.
3. Naderebepalingenomtrenthet collegevan beroepzijn opgenomenin het
reglementvan beroepvan de stichting.
Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag en begroting.

Artikel9
Het boekjaarvan de stichtingis gelijk aanhet kalenderjaar.
van de stichtingen van alles
Het bestuuris verplicht van de verrnogenstoestand
betreffendede werkzaamhedenvan de stichting naar de eisendie voortvloeien
uit dezewerkzaamheden,op zodanigewijze een administratiete voeren en de
op zodanigedaartoebehorendeboeken,bescheidenen anderegegevensdragers
wijze te bewaren,dat te allen tijde de rechtenen verplichtingenvan de stichting
kunnen worden gekend.
3. Het bestuurmaaktjaarlijks binnen zes maandenna afloop van het boekjaar een
jaanekening (een balansen een staatvan baten en lastenmet toelichting) van de

l.
2.

4.

5.

6.

stichtingop.
De jaarrekening wordt onderzochtdoor de externeaccountant'Dezebreng
omtrent zijn onderzoekvia het bestuurverslag uit aan de raad van toezicht en
legt de uitslagvan zijn onderzoekvast in eenverklaring.
en de voorzitter van
De jaarrekeningwordt ondertekenddoor alle bestuursleden
de raad van toezicht; ontbreekteen handtekeningvan een ofmeer hunner, dan
wordt daarvanonder opgavevan reden melding gemaakt.
Vaststellingvan de jaarrekeninggeschiedt,met inachtnemingvan het bepaalde
in artikel 5 lid 4 sub f, door het bestuur.
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Goedkeuringvan de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot
dechargevan de bestuursleden.De raad van toezicht kan dechargeverlenen aan
voor het door hen gevoerdebeleid over het afgelopenboekjaar.
de bestuursleden
7. Het bestuurbrengl jaarlijks binnen zes maandenna afloop van het boekjaar een
jaarverslaguit over de gangvan zakenin de stichtingen over het gevoerdebeleid.
8. Het bestuursteltjaarlijks, voor ééndecember,een begrotingop voor het
komendeboekjaar.
Statutenwijziging.
Artikel l0
l. Het bestuuris bevoegd,met inachtnemingvan het bepaaldein artikel 5 lid 4 sub
e, en mits met goedkeuringvan de Minister van EconomischeZaken, de statuten
te wJzlgen.

Een besluit van de raadvan toezichttot goedkeuringvan eenbesluitvan het
bestuurtot statutenwijzigingkan slechtsworden genomenmet een meerderheid
van ten minste twee derdenvan de stemmen,uitgebrachten een vergadering
waarin ten minste twee derdenvan het aantal in functie zijnde leden van de raad
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een besluit tot statutenwijzigingtreedt eerstin werking nadatdaarvan€efl
notarieleakte is opgemaakt.Tot het doenverlijden van die akte is ieder
bestuurslidzelfstandig bevoegd.
Ontbinding, fusie, splitsing.
Artikel 1l
l. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden,een fusie aante gaanof de
stichtingte splitsen.
2 . Op het besluitvan het bestuurtot ontbinding,fusie of splitsingis het bepaaldein
toepassing.
de leden I en2 van het vorige artikel van overeenkomstige
op als
stichting
van
de
3 . Ingeval van ontbindingtredende bestuursleden
vereffenaarsvan het verrnogenvan de stichting, tenzli bij het besluit tot
ontbinding(tevens)eenof meer anderevereffenaarszijn aangewezen.
4 . De na vereffeningresterendereserveszullen conform de doelstellingenvan de
stichting worden uitgekeerdaan door het bestuuraan te wijzen instellingen met
eenvergelijkbaredoelstellingof een algemeenmaatschappelijkbelang,tenzli
het bestuurbij het besluit tot ontbinding aan het overschoteen andere
bestemmingtoekent.
5. Na afloop van de vereffeningblijven de boekenen bescheidenvan de ontbonden
termijn onderberustingvan de
stichtinggedurendede bij de wet voorgeschreven
door de vereffenaarsaangewezenpersoon.
6. Tijdens de vereffeningblijven dezestatuten,voor zovermogelijk, van kracht.

2.

SLOTVERKLARINGEN.
De verschijnendepersoonverklaartten slotte:
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1. dat onder de opschortendevoorwaardevan het van kracht worden van
onderhavigewijziging van de statutenvan de stichting,derhalvemet ingangvan
van de stichtingis vastgesteldop één,dat de heer
heden,het aantalbestuursleden
ir. Jan Carel van der Poel, geborente Sneekop drieëntwintigapril
eenenvijftig,tot enig bestuurslidvan de stichtingis benoemd
negentienhonderd
'AlgemeenDirecteur'is toegekend;
en dat aanhem de titel
2. dat onder de opschortendevoorwaatdevan het van kracht worden van
onderhavigewijziging van de statutenvan de stichting, derhalvemet ingang van
heden,het aantalledenvan de raadvan toezichtvan de stichtingis vastgesteld
op vijf en dat de raadvan toezichtvan de stichtinguit de navolgendepersonen
bestaat:
a. de heer EduardusHermannesTheresiaMaria Nijpels, geborente Den
vijftig;
Helder op een april negentienhonderd
b. de heer GerardusHendrikusWilhelmus Baalhuis,geborente Denekampop
drieënvijftig;
negenentwintigjuni negentienhonderd
c. mevrouw SimoneAnita Hertzberger,geborente Weespop dertiendecember
negentienhonderdeenenvijft i g ;
d. de heerEric Derk Wiebes,geborente Delft op twaalf maart
drieënzestig
negentienhonderd
;
3. datzo spoedigmogelijk, overeenkomstighet bepaaldein de onderhavigeakte
van wijziging van de statutenvan de stichting,door de raadvan toezichtin de
vacaturein dezeraadvan toezichtzal wordenvoorzien;
4. dat onder de opschortendevoorwaardevan het van kracht worden van
onderhavigewijziging van de statutenvan de stichting, derhalvemet ingang van
heden,de heerEduardusHermannesTheresiaMaria Nijpels, voomoemd,tot
voorzittervan de raadvan toezichtvan de stichtingis benoemd;
5. dat onder de opschortendevoorwaardevan het van kracht worden van
onderhavigewijziging van de statutenvan de stichting, derhalvemet ingang van
van de stichting,als bedoeldin artikel 8 van de
heden,de gebruikersraad
voordienvigerendestatutenvan de stichting,als zodanigis komen te vervallen
en dat de taken en bevoegdhedenvan deze gebruikersraadworden overgenomen
door de gebruikersraadals bedoeldin artikel 5 lid 6 van de in de onderhavige
akte van wijziging van de statutenvan de stichting opgenomenstatuten'
De verschijnendepersoonis mij, notaris,bekend'
WAARVAN AKTE wordt verledente Utrecht op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
Na zakelijke opgavevan de inhoud van deze akte en na het gevenvan een toelichting
daaropaan de verschijnendepersoon,heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van
deze akte te hebbenkennisgenomenen daarmeein te stemmen'
Vervolgensis dezeakte onmiddellijk na beperktevoorlezingdoor de verschijnende
persoonen mij, notaris,ondertekend.
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(Volgt ondertekening)
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