
der Oorlogsgravenstichting

Opgericht 13 september 1946

Beschermheer Zijne Majesteit de Koning

Nieuwe statuten zijn per 17 maart 2014 en goedgekeurd

door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

op 11 november 2013.

Statuten



Ref:2013.000880.01/HB/ 

Naam, zetel en begrippen 	  
Artikel 1 	 
1. De Stichting draagt de naam: 	  

"Oorlogsgravenstichting", 	  
hierna genoemd: "de Stichting". 	  

2. De Stichting heeft haar zetel te 's-Gravenhage. 	  
3. Onder Nederlandse Krijgsmacht worden begrepen de Koninklijke Marine, de 	 

Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee,— 
het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de voormalige 	  
Gouvernementsmarine van Nederlands-Indië. 	  

4. Oorlogsslachtoffers in deze Statuten kunnen zijn: 	  
a. militairen van de Nederlandse Krijgsmacht, dan wel; 	  
b. Nederlandse burgers en onderdanen, dan wel; 	  
c. zeelieden, zowel van Nederlandse nationaliteit of Nederlandse onderdaan als van-

vreemde nationaliteit, die gedurende de Tweede Wereldoorlog in het belang van—
de geallieerde oorlogvoering hebben dienst gedaan op schepen onder Nederlandse- 
vlag, dan wel; 	  

d. in het Koninkrijk der Nederlanden verblijvende vluchtelingen, 	  
indien omgekomen. 	  

5. Oorlogsslachtoffer in deze Statuten zijn diegenen, behorende tot de in het voorgaande-
lid genoemde categorieën, die na negen mei negentienhonderdveertig, niet de zijde van 
de vijand gekozen hebbend, als direct gevolg van oorlogsomstandigheden (waaronder- 
mede begrepen de in Nederlands-Indië na het einde van de Tweede Wereldoorlog 	 
gevolgde gebeurtenissen), zijn omgekomen: 	  
a. tijdens de ontplooiing, deelname aan en terugkeer van oorlogshandelingen of 	 

gewapend optreden ten dienste van het Koninkrijk der Nederlanden; 	  
b. tijdens het metterdaad de vijand bestrijden, dan wel ten gevolge van hun 	 

handelingen of houding tegenover de vijand; 	  
c. tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging; 	  
d. tijdens de ontplooiing van, deelname aan en terugkeer van vredes-, veiligheids- of 

ordehandhavingsmissies, in opdracht van, of met instemming van de Nederlandse-
overheid. 	  

6. Onder Nederlands oorlogsgraf wordt verstaan de geïdentificeerde laatste rustplaats van-
een in dit artikel omschreven oorlogsslachtoffer, ongeacht of het oorlogsslachtoffer is- 
begraven of gecremeerd. 	  

Doel, taak en werkwijze 	  
Artikel 2 	 
1. De Stichting heeft ten doel, binnen de grenzen getrokken in artikel 3, aan Nederlandse-

oorlogsslachtoffers op respectvolle wijze een Nederlands oorlogsgraf dan wel - indien-
geen laatste rustplaats aanwezig of bekend is - een plaats van herdenking te bezorgen.- 

2. De Stichting heeft mede ten doel het doen van al datgene ten aanzien van de in het— 
eerste lid genoemde oorlogsslachtoffers wat nodig is om de nagedachtenis der 	 
gevallenen op waardige wijze te eren. 	  

3. De Stichting heeft mede ten doel het doen van necrologisch onderzoek ten behoeve 	 
van nabestaanden, instellingen en belangstellenden. 	  

4. De Stichting kan een blijvende bijdrage leveren aan de instandhouding en 	  



voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland. 	  
5. De Stichting kan, onder inachtneming van het gestelde in artikel 3, lid 1, sub b, graven-

van geallieerde militaire oorlogsslachtoffers binnen de grenzen van het Koninkrijk—
verzorgen.  

Artikel 3  	 
1. De Stichting tracht haar doelen te bereiken door: 	  

a. het aanleggen, inrichten, in stand houden en verzorgen van graven en erevelden — 
waar ook ter wereld - van Nederlandse oorlogsslachtoffers, alsmede het 	 
aanleggen, inrichten, in stand houden en verzorgen van gedenkstenen op haar 	 
erevelden als plaatsen van herdenking voor Nederlandse oorlogsslachtoffers van— 
wie geen laatste rustplaats bekend is; 	  

b. het in stand houden en verzorgen van verspreide graven in het Koninkrijk der 	 
Nederlanden van militairen der geallieerde strijdkrachten voor zover zulks door—
de Staat der Nederlanden, dan wel door de Stichting is overeengekomen met het—
betrokken land of met een rechtspersoon of instantie in dat land die een met de—
doelstelling van de Stichting overeenkomstig doel nastreeft; 	  

c. het verlenen van medewerking aan bezoeken aan gaven door nabestaanden van— 
oorlogsslachtoffers, alsmede het verzorgen van bloemleggingen. 	  

2. Ter bereiking van de in artikel 2 gestelde doelen zal de Stichting nastreven: 	 
a. het verkrijgen van het eigendom van en de vestiging van zakelijke rechten op 	 

onroerende goederen, alsmede het verkrijgen van roerende goederen en het 	 
verrichten, in de ruimste zin, van alle handelingen, welke de wet toelaat en welke- 
de in artikel 2 omschreven doelen kunnen bevorderen; 	  

b. het stichten of doen stichten van bouwwerken en al dan niet fysieke monumenten;- 
c. het in stand houden van het necrologisch oorlogsslachtoffer archief door het doen- 

van onderzoek naar oorlogsslachtoffers ten behoeve van nabestaanden, 	 
instellingen en belangstellenden; 	  

d. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. 	  
3. Voor zover dit nodig is voor de verwezenlijking van de doelen der Stichting, zal zij—

zich bedienen van personen dan wel groepen van personen, al of niet rechtspersonen— 
zijnde, welke haar, al of niet ter plaatse van de graven, erevelden of monumenten, 	 
vertegenwoordigen, in overeenstemming met de aan die personen of groepen van 	 
personen door de bevoegde organen der Stichting te verlenen bevoegdheden en 	 
opdrachten. 	  

4. De Raad van Toezicht is bevoegd om op voordracht van de Directeur/Bestuurder 	 
slachtoffers die, hoewel niet vallende onder de definitie van oorlogsslachtoffer, 	 
omgekomen zijn onder omstandigheden die naar zijn oordeel voldoende 	  
overeenkomen met de omstandigheden die in de definitie van oorlogsslachtoffer 	 
aanwezig worden verondersteld, en ten aanzien van wie een redelijke uitleg van de— 
betekenis van de statuten met zich mee brengt, dat zij als oorlogsslachtoffer in de zin- 
van de statuten worden beschouwd, als zodanig aan te merken. 	  

Geldmiddelen 	  
Artikel 4  	  
De geldmiddelen der Stichting bestaan uit: 	  
a. het bij de oprichting voor haar afgezonderde kapitaal; 	  



b. subsidies; 	  
c. revenuen van beleggingen; 	  
d. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten; 	  
e. overige inkomsten. 	  
De organen van de Stichting 	  
Artikel 5 	 
1. De Stichting kent een Raad van Toezicht, een Directeur/Bestuurder en een Raad van— 

Advies. 	  
2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: 	 

a. Het goedkeuren van het door de Directeur/Bestuurder voorgestelde beleid 	 
inclusief het jaarplan van de Stichting ter invulling van het bepaalde in de 	 
artikelen 2 en 3, de Raad van Advies ter zake gehoord hebbende; 	  

b. het houden van toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting; 	 
c. het met raad bijstaan van de Directeur/Bestuurder en het zich richten naar het 	 

belang van de Stichting; 	  
d. het goedkeuren van de door de Directeur/Bestuurder opgestelde ontwerpbegroting 

voor het volgend boekjaar, de Raad van Advies gehoord hebbende; 	  
e. het goedkeuren van de jaarrekening aan de hand van de door de 	  

Directeur/Bestuurder opgestelde ontwerpjaarrekening, de Raad van Advies 	 
gehoord hebbende. 	  
Deze ontwerpjaarrekening dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring;— 

f. het wijzigen van de statuten van de Stichting, het ontbinden van de Stichting, het- 
fuseren met een andere rechtspersoon en het omzetten van de Stichting in een 	 
andere rechtspersoon, de Raad van Advies ter zake gehoord hebbende; 	 

g. het benoemen, ontslaan en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 	 
Directeur/Bestuurder. 	  

3. Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht 	 
a. De Raad van Toezicht heeft ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. 	 

Het aantal leden wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door—
de Raad van Toezicht. 	  
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, zullen de- 
overblijvende leden van de Raad van Toezicht daarin voorzien. 	  

b. De Raad van Toezicht kent één voorzitter, 	  
deze voorzitter in deze statuten ook aan te duiden als: "de President", 	 
en één of twee Vicevoorzitters. 	  

c. De President en de Vicevoorzitter(s) worden gekozen uit en door de leden van de- 
Raad van Toezicht, de Raad van Advies gehoord hebbende. 	  

d. In de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de algemeen-bestuurlijke, de 	 
beleidsinhoudelijke en de financieel-administratieve competenties 	  
vertegenwoordigd. 	  

e. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier- 
jaar. 	  
Verlenging van deze periode is éénmalig mogelijk met ten hoogste vierjaar, 	 
alsmede tweemalig in - naar het oordeel van de Raad van Toezicht - bijzondere— 
gevallen. 	  



Voor wat betreft de President geldt, dat na zijn benoeming tot President de 	 
verlenging van zijn zittingsduur maximaal twee maal mogelijk is, met dien 	 
verstande dat de totale zittingsduur van dit lid van de Raad van Toezicht nimmer- 
meer dan twaalf jaar kan belopen. 	  
Voor elke herbenoeming dient het gewenste profiel van de Raad van Toezicht in— 
beschouwing te worden genomen. 	  

f. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op dat jaarlijks wordt 	 
bijgesteld. 	  

g. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door aftreden conform het—
rooster, door opzegging door het betrokken lid, door overlijden, alsmede in het—
geval het betrokken lid in een der volgende omstandigheden komt te verkeren:—
zijn ondercuratelestelling of een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn 
lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn 	 
goederen wordt ingesteld, hij failliet wordt verklaard, hij surseance van betaling—
aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld— 
in de Faillissementswet. 	  

h. Een lid van de Raad van Toezicht kan ontslagen worden door die Raad om 	 
gewichtige redenen ontleend aan het belang van de Stichting. De Raad van 	 
Advies wordt ter zake vooraf gehoord. 	  

i. Leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd. 	  
j. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van de Raad van Toezicht 	 

zijn. 	  
k. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen lid van de Raad van Advies zijn.— 
1. De Raad van Toezicht kan besluiten tot het tot de vergadering toelaten van 	 

waarnemers. 	  
m. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de President of ten minste de helft 

der leden dit nodig oordeelt. Vergaderingen worden voorgezeten door de 	 
President of een Vicevoorzitter. 	  

n. De leden worden ten minste veertien dagen voor de vergaderdatum door of 	 
namens de President bijeengeroepen. In de oproep wordt vermeld welke 	 
onderwerpen behandeld zullen worden. Om urgentieredenen kan van het 	 
voorstaande afgeweken worden. In dat geval worden in ieder geval telefonische— 
oproepen altijd schriftelijk of digitaal bevestigd. 	  

o. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen indien ten minste de helft der—
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  

p. Tenzij in de statuten anderszins bepaald worden besluiten genomen bij volstrekte-
meerderheid van stemmen Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden als-
niet uitgebracht beschouwd. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter van de—
vergadering. 	  

q. Stemmingen over benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht en— 
van de Directeur/Bestuurder zijn schriftelijk en geheim. 	  

r. Een lid kan aan een ander lid schriftelijk volmacht geven om hem in een 	 
vergadering van de Raad van Toezicht te vertegenwoordigen. Een lid kan ten 	 
hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. Een verleende volmacht geldt 	 
voor slechts één vergadering. 	  



4. Vertegenwoordiging van de Stichting 	  
De President of de Directeur/Bestuurder vertegenwoordigt de Stichting in en buiten—
rechte, voor zover dit uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.  
In geval van ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder en de President wordt—
de Stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad—
van Toezicht, waarvan ten minste één Vicevoorzitter is.  

Artikel 6 	 
1. De Directeur/Bestuurder heeft tevens de hoedanigheid van werknemer in de zin van— 

artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats 	 
tredende regeling. 	  

2. De Directeur/Bestuurder heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: 	 
a. het vaststellen van het beleid, waaronder het vaststellen van het jaarplan, nadat de- 

goedkeuring door de Raad van Toezicht als bepaald in artikel 5, lid 2, sub a, is 	 
verkregen op basis van door de Directeur/Bestuurder opgestelde voorstellen 	 
daartoe; 	  

b. het voeren en verzorgen van de dagelijkse leiding over de Stichting; 	  
c. het beheer van de roerende en onroerende zaken en het verdere vermogen van de— 

Stichting; 	  
d. het benoemen en ontslaan van het personeel van de Stichting; 	  
e. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen,— 

de personeelsformatie, de op taakomschrijvingen steunende functie-indeling, de-
bekwaamheids- en geschiktheidseisen en persoonsbeoordelingen, een en ander— 
zoveel mogelijk in lijn met de voor het rijkspersoneel geldende maatstaven; 	 

f. het benoemen en ontslaan van de Directeur Indonesië, de Raad van Toezicht 	 
gehoord hebbende; 	  

g. het bijwonen van (een gedeelte van) de vergaderingen van de Raad van Toezicht-
en van de Raad van Advies; 	  

h. het beheer van de geldmiddelen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8— 
inzake boekjaar, rekening en verantwoording; 	  

i. het vaststellen van de begroting voor het volgende jaar, nadat de goedkeuring 	 
door de Raad van Toezicht als bepaald in artikel 5, lid 2, sub d, is verkregen op— 
basis van de door de Directeur/Bestuurder opgestelde ontwerpbegroting; 	 

j. het vaststellen van de jaarrekening, nadat de goedkeuring door de Raad van 	 
Toezicht als bepaald in artikel 5, lid 2, sub e, is verkregen; 	  

k. het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding of 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 zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, mits—
met goedkeuring van de Raad van Toezicht, waarbij het ontbreken van deze 	 
goedkeuring de bevoegdheid van de Directeur/Bestuurder tot vertegenwoordiging- 
ter zake van deze rechtshandelingen niet aantast; 	  

1. het aanvaarden van subsidies met de daarbij gestelde voorwaarden en 	 
verplichtingen; 	  

m. het aanvaarden van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten; 	  
n. het tijdig verschaffen aan de Raad van Toezicht van de noodzakelijke gegevens- 



voor de uitoefening van de taak van deze Raad; 	  
o. het ieder jaar aan de verantwoordelijke minister uitbrengen van verslag over de— 

activiteiten ter bereiking van de doelen van de Stichting zoals beschreven in 	 
artikel 3, alsmede het desgevraagd verschaffen van alle inlichtingen, zodra dc 	 
verantwoordelijke minister daartoe de wens te kennen geeft. 	  

Artikel 7 	 
1. Er is een Raad van Advies. 	  

a. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht en de Directeur/Bestuurder- 
over het algemene beleid. 	  

b. De Raad van Advies brengt met inachtneming van het gestelde in 	  
artikel 5, lid 2, onder a, 	  
artikel 5, lid 2, onder d, 	  
artikel 5, lid 2, onder e, 	  
artikel 5, lid 2, onder f, 	  
artikel 5, lid 3, onder c, 	  
artikel 5, lid 3, onder h, 	  
artikel 8, lid 6, 	  
artikel 8, lid 9, 	  
artikel 10, lid 2, 	  
artikel 11, lid 1 en 	  
artikel 11, lid 5 	  
gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Toezicht. 	  

c. De Raad van Toezicht motiveert een gehele of gedeeltelijke afwijking van het—
advies, hem uitgebracht door de Raad van Advies. 	  

d. In het advies wordt het meerderheidsstandpunt vastgelegd en aangegeven wat het- 
minderheidsstandpunt is. 	  

2. De Raad van Advies bestaat uit minstens negen en ten hoogste vijftien leden, 	 
daaronder begrepen de voorzitter. Zij worden, met inachtneming van het gestelde 	 
onder a, benoemd door de Raad van Toezicht. 	  
a. Onder hen bevinden zich in ieder geval de vertegenwoordigers van de voor dc 	 

Stichting relevante departementen, verantwoordelijk op het gebied van: 	 
(1) Binnenlandse Zaken; 	  
(2) Buitenlandse Zaken; 	  
(3) Defensie; 	  
(4) Koopvaardij; 	  
(5) Welzijn. 	  
De genoemde vertegenwoordigers worden door de respectievelijke Ministers 	 
aangewezen. 	  

b. In de Raad van Advies zijn in ieder geval de beleidsinhoudelijke, financiële en—
algemeen bestuurlijke competenties vertegenwoordigd. 	  

c. De Raad van Toezicht besteedt bijzondere aandacht aan het lidmaatschap van de—
Raad van Advies door vertegenwoordigers van de voormalig Nederlands Indische- 
gemeenschap, de Nederlandse krijgsmacht, de geestelijke verzorging van de 	 
Nederlandse krijgsmacht, het voormalig burgerverzet, de provinciale- en/of 	 
gemeentelijke besturen en het Nederlandse Rode Kruis, als mede aan 	 
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vertegenwoordiging van nabestaanden. 	  
d. De Raad van Advies vergadert ten minste eenmaal per jaar. 	  
e. De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een termijn van vier 

jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging met vier jaar ter decisie van—
de Raad van Toezicht. 	  

f. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van de Raad van Advies zijn.- 
Artikel 8 	 
Geldmiddelen, boekjaar, financieel beheer en rekening en verantwoording 	  
1. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van 	  

boedelbeschrijving. 	  
2. De geldmiddelen bedoeld in artikel 4 onder d (alzo de giften, schenkingen, 	 

erfstellingen en legaten) worden op voorstel van de Directeur/Bestuurder bij het eigen- 
vermogen gevoegd, welk eigen vermogen - tenzij de Raad van Toezicht anders beslist- 
- in stand wordt gehouden. 	  

3. De uitgaven noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen van de Stichting, 	 
zullen primair worden gedaan uit de geldmiddelen bedoeld in artikel 4 onder b, c en e.- 

4. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. 	  
5. De Directeur/Bestuurder legt jaarlijks, gelet op het bepaalde in artikel 5, lid 2, sub d,— 

uiterlijk in mei, de door hem opgestelde ontwerpbegroting voor het volgende boekjaar- 
aan de Raad van Toezicht over. 	  
In deze ontwerpbegroting wordt mede rekening gehouden met de door de directeur 	 
Indonesië aan de Directeur/Bestuurder verstrekte begrotingsgegevens. 	  

6. De Raad van Toezicht, dan wel de Directeur/Bestuurder, stelt de Raad van Advies in- 
de gelegenheid te adviseren over de ontwerpbegroting. 	  

7. De Directeur/Bestuurder biedt aan de verantwoordelijke minister de vastgestelde 	 
begroting aan. 	  

8. De Directeur/Bestuurder legt de jaarrekening over het afgelopen boekjaar uiterlijk 	 
binnen vier maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar voor aan de Raad van- 
Toezicht. De jaarrekening bestaat uit: 	  
a. een staat van baten en lasten; 	  
b. inkomsten en uitgaven; 	  
c. een overzicht van bezittingen en schulden; 	  
d. een toelichting op het bovenstaande; in deze toelichting is vervat de toetsing aan—

de besluitvorming als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel; 	  
e. een verslag inzake de activiteiten van de Stichting in het afgelopen boekjaar dat— 

aan de jaarrekening wordt toegevoegd. 	  
9. De Raad van Toezicht benoemt een registeraccountant, die de jaarrekening 	 

onderzoekt, daarover een verklaring aflegt en een verslag uitbrengt. De 	  
registeraccountant onderzoekt tevens de naleving van de eventuele verplichtingen 	 
welke aan de inkomsten van de Stichting zijn verbonden. De verklaring van de 	 
registeraccountant wordt bij de jaarrekening bedoeld in het achtste lid gevoegd. Het— 
verslag wordt door de registeraccountant uitgebracht aan de Raad van Toezicht. 	 
De Raad van Toezicht biedt vervolgens de jaarrekening ter advisering aan de Raad van- 
Advies aan 	  

10. De Raad van Toezicht legt van het financieel beheer jaarlijks rekening en 	  



verantwoording af aan de verantwoordelijke minister. Aan deze wordt de jaarrekening- 
zo spoedig mogelijk na de vaststelling, maar in ieder geval in juni van het jaar waarin— 
de jaarrekening wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht, met de bijbehorende— 
stukken toegezonden. 	  

11. Bij goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt aan de Directeur/Bestuurder 	 
decharge verleend. Van de goedkeuring en de decharge wordt melding gemaakt in de— 
notulen van de vergadering. 	  

Artikel 9 	  
1. De Raad van Toezicht kan ter uitvoering van de hem opgedragen taken onderwerpen— 

bij reglement regelen. 	  
2. De Directeur/Bestuurder kan ter uitvoering van de hem opgedragen taken 	  

voorschriften vaststellen. 	  
3. De voorschriften kunnen niet in strijd zijn met de reglementen. 	  
Wijziging van de statuten 	  
Artikel 10 	 
1. Wijzigingen van deze statuten worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. 	 
2. Over het voornemen tot wijzigingen van deze statuten wordt de Raad van Advies 	 

gehoord. 	  
3. Het besluit tot wijziging kan slechts worden genomen in een bijzonderlijk daartoe—

bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid van ten minste twee derde der 	 
rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarin ten minste twee derden van-
het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.— 

4. Is in de vergadering van de Raad van Toezicht dit aantal niet aanwezig of 	  
vertegenwoordigd dan wordt opnieuw een vergadering bijeengeroepen, te houden niet-
eerder dan twee weken en uiterlijk vier weken na de voorafgaande. In deze 	 
vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging een besluit worden genomen—
met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, mits ten minste de—
helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  

5. Een wijziging van de statuten behoeft goedkeuring van de verantwoordelijke minister— 
(waaronder hier en hierna te verstaan: de Minister, die (het merendeel van de) 	 
subsidies aan de Stichting verstrekt). 	  

Ontbinding en vereffening 	  
Artikel 11 	 
1. De Stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Raad—

van Toezicht, de Raad van Advies terzake gehoord hebbend, in een schriftelijk daartoe- 
bijeengeroepen vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden der 	 
rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. 	  
Deze vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste twee- 
derden van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is.— 

2. Een besluit tot ontbinding wordt niet van kracht, dan nadat de verantwoordelijke 	 
minister daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. 	  

3. De Directeur/Bestuurder is belast met de vereffening na ontbinding. 	  
4. De bepalingen van deze statuten, van het op het moment van ontbinding geldende 	 

reglement, de voorschriften en instructies blijven gedurende de vereffening zoveel 	 
mogelijk van kracht. 	  



5. Na betaling van alle schulden, waaronder begrepen de verzekering van de nakoming—
van lopende verplichtingen, zo terzake van pensioenen of anderszins, wordt aan het—
vermogen der Stichting in overeenstemming met de verantwoordelijke minister een-
bestemming gegeven voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van- 
de Stichting, gehoord de Raad van Advies. 	  

Algemene bepalingen 	  
Artikel 12 	 
1. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist de Raad van Toezicht, dc 	 

Directeur/Bestuurder gehoord hebbende. 	  
2. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de Directeur/Bestuurder- 
3. In alle gevallen waarin de voorschriften of de instructies Met voorzien beslist de 	 

Directeur/Bestuurder. 	  
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