STATUTEN UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

Artikel 1. Naam, plaats van vestiging, duur
1. De naam van de stichting is Stichting Universiteit voor Humanistiek.
2. De stichting is gevestigd te Utrecht.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2. Doelstelling
1. De stichting heeft tot doel het in stand houden van een universiteit op humanistische grondslag,
die is genaamd Universiteit voor Humanistiek, die in ieder geval opleidingen verzorgt in de
humanistiek en daarmee verband houdende wetenschappen – waaronder de ambtsopleiding –, op
dat terrein wetenschappelijk onderzoek verricht, en bijdraagt aan het doen van onderzoek,
bevordering van wetenschap en het geven van onderwijs in zingeving en humanisering in de
samenleving.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3. Organen
De stichting kent drie organen:
a. het stichtingsbestuur, tevens raad van toezicht van de universiteit zoals bedoeld in de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. het college van bestuur van de universiteit;
c. de universiteitsraad.
Artikel 4. Hoofdlijnen bestuur van de stichting en raad van toezicht van de universiteit
1. Het stichtingsbestuur is belast met het bestuur van de stichting.
2. Het stichtingsbestuur ziet erop toe dat de universiteit bij de uitvoering van haar taken tevens
bijdraagt en dienstbaar is aan de humanistische beweging en de doelstellingen van de stichting zoals
omschreven in artikel 2, te allen tijde borgt.
3. Het stichtingsbestuur is tevens belast met het uitvoeren van de taken en het uitoefenen van de
bevoegdheden die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan de raad van
toezicht van een universiteit toekent en treedt alsdan op als raad van toezicht.
4. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het stichtingsbestuur zijn geregeld in het
bestuurs- en beheersreglement bedoeld in artikel 8, derde lid, indien en voor zover het
stichtingsbestuur optreedt als raad van toezicht van de universiteit.
5. Het stichtingsbestuur ziet als raad van toezicht van de universiteit toe op de werkzaamheden van
het college van bestuur en de uitoefening van bevoegdheden door dat college, staat het college bij
en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies.
6. Besluiten van het college van bestuur tot benoeming van een hoogleraar van de universiteit
behoeft de goedkeuring van het stichtingsbestuur.
7. Besluiten van het college van bestuur tot het deels of geheel volgen van de collectieve
arbeidsovereenkomst voor de sector behoeven de goedkeuring van het stichtingsbestuur. Overige
aspecten met betrekking tot de rechtspositie van het personeel en die omtrent rechtspositie van de
studenten aan de universiteit worden geregeld bij of krachtens het in het vierde lid bedoelde
reglement.

Artikel 5. Samenstelling van het stichtingsbestuur en benoeming van de leden
1. Het stichtingsbestuur bestaat uit ten hoogste vijf leden. Het stichtingsbestuur bepaalt het aantal
leden. Onvolledige samenstelling doet niet af aan de rechtsgeldigheid van besluiten.
2. De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond op voordracht van het stichtingsbestuur. De voordracht kan ten hoogste drie namen
omvatten en wel in volgorde van voorkeur. De voordracht is voorzien van het advies van het college
van bestuur en van de universiteitsraad hierover. Bij de voordracht en de benoeming wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.
3. De universiteitsraad heeft het recht voor één zetel in het stichtingsbestuur een kandidaat voor te
dragen. Het stichtingsbestuur neemt deze voordracht over, tenzij het onder opgave van redenen
besluit de voorgedragen kandidaat niet voor te dragen aan het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond. Alsdan doet de Universiteitsraad binnen vier weken een nieuwe voordracht.
4. De voordracht voor leden van het stichtingsbestuur geschiedt op basis van vooraf openbaar
gemaakte en evenwichtig samenhangende profielen. De profielen worden door het stichtingsbestuur
vastgesteld nadat het college van bestuur en de universiteitsraad daarover zijn gehoord.
5. De leden van het stichtingsbestuur wijzen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter aan en kunnen een portefeuilleverdeling vaststellen op basis van de door hen vastgestelde
profielen. De in de vorige volzin bedoelde functieverdeling geldt ook indien de leden van het
stichtingsbestuur optreden als leden van de raad van toezicht van de universiteit. Bij afwezigheid of
belet van een in de eerste volzin bedoeld lid, wijst het stichtingsbestuur een ander lid aan als
plaatsvervanger.
6. Een lid van het stichtingsbestuur heeft een uitgesproken positieve affiniteit met het humanistische
gedachtegoed, heeft geen directe belang bij de universiteit, heeft zitting op persoonlijke titel en
oefent de functie uit zonder last of ruggenspraak.
7. Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur is onverenigbaar met:
a. lidmaatschap van een college van bestuur van een Nederlandse universiteit of hogeschool;
b. lidmaatschap van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek indien dat
lidmaatschap korter dan vier jaren geleden eindigde;
c. lidmaatschap van een der Kamers der Staten-Generaal;
d. het zijn van bewindspersoon in de regering;
e. een aanstelling bij een ministerie;
f. een ambtelijke aanstelling bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de Inspectie
van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs.
8. Het stichtingsbestuur stelt tevoren de jaarlijkse tegemoetkomingen aan zijn leden vast die tevens
gelden als tegemoetkomingen voor het lidmaatschap van de raad van toezicht van de universiteit. De
tegemoetkoming wordt naar evenredigheid verminderd, indien het lidmaatschap in de loop van een
kalenderjaar is aangevangen of beëindigd.
Artikel 6. Duur en einde van het lidmaatschap van het stichtingsbestuur
1. De benoeming van een lid van het stichtingsbestuur geschiedt voor een termijn van vier jaar.
2. Een lid kan een maal worden herbenoemd. De termijn voor herbenoeming kan korter zijn dan vier
jaar. Artikel 5 is van toepassing op een herbenoeming.
3. Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur eindigt:
a. door het verstrijken van de benoemingstermijn;
b. op eigen verzoek;
c. door het aanvaarden van een onverenigbare functie;
d. na unaniem en deugdelijk gemotiveerd besluit van de overige leden tot beëindiging van de
benoeming in een vergadering waarin deze leden allen tegenwoordig zijn en betrokken
bestuurslid in de gelegenheid is gesteld om te zijn gehoord;
e. door curatele.

Artikel 7. Vergaderingen en besluitvorming van het Stichtingsbestuur
1. Het stichtingsbestuur vergadert ten minste driemaal per jaar, en tussentijds als ten minste twee
leden van het stichtingsbestuur of één lid en het college van bestuur dit nodig achten.
2. De voorzitter van het stichtingsbestuur roept de leden van het stichtingsbestuur voor een
vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen voor de vergaderdag
en onder toezending van agenda en vergaderstukken. Afwijking van deze bepaling behoeft de
instemming van alle leden en het college van bestuur.
3. Het stichtingsbestuur kan alleen besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
4. Tenzij deze statuten anders bepalen, besluit het stichtingsbestuur met gewone meerderheid van
stemmen. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
5. Indien het in het vierde lid bedoelde aantal leden niet aanwezig is, kunnen de dan aanwezige leden
een nieuwe vergaderdatum vaststellen die ten minste veertien en ten hoogste achtentwintig dagen
nadien wordt gehouden. Het overigens is dit artikel bepaalde is van toepassing. Indien noodzakelijk
geacht kunnen tijdens de in de eerste volzin bedoelde nieuwe vergadering besluiten worden
genomen die eerder waren geagendeerd, ongeacht het dan aanwezige aantal leden.
6. Buiten een vergadering kan het stichtingsbestuur een besluit nemen indien alle leden zich via enig
gebruikelijk schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren en het college van
bestuur de gelegenheid heeft gehad over het te nemen besluit advies uit te brengen.
7. De notulen van een vergadering worden in de eerstvolgende vergadering van het stichtingsbestuur
vastgesteld en door de voorzitter ondertekend.
8. Tenminste een lid van het college van bestuur, en de secretaris van de universiteit als ambtelijk
secretaris, nemen deel aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur, tenzij hun persoonlijke
positie aan de orde is. Zij hebben daarin een raadgevende functie. Het stichtingsbestuur kan onder
opgave van redenen besloten vergaderen en draagt alsdan zelf zorg voor de notulen van die
vergadering.
9. Het stichtingsbestuur kan voor advies of informatie anderen uitnodigen aan een vergadering deel
te nemen.
10. De vergaderingen van het stichtingsbestuur zijn niet openbaar, tenzij het stichtingsbestuur
anders besluit.
Artikel 8. Bestuur en beheer van de universiteit; uitvoerende bevoegdheden voor de stichting
1. Het college van bestuur draagt zorg voor adequate voorbereiding, ondersteuning en notulering,
alsmede voor de uitvoering van de besluiten van het stichtingsbestuur.
2. Het college van bestuur is belast met het bestuur, beheer, inrichting en organisatie van de
universiteit.
3. Het bestuur, beheer, toezicht, inrichting en organisatie van de universiteit wordt geregeld bij of
krachtens het bestuurs- en beheersreglement, hetwelk de regels omvat waarop is gedoeld in artikel
9.51 en artikel 9.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
4. De medezeggenschap in de universiteit wordt geregeld bij of krachtens het bestuurs- en
beheersreglement, onderscheidenlijk het medezeggenschapsreglement.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het
college van bestuur van de universiteit. Vaststelling of wijziging behoeft achtereenvolgens de
instemming van de universiteitsraad en de goedkeuring van het stichtingsbestuur.
Artikel 9. Samenstelling van het college van bestuur en benoeming van de leden
1. Het college van bestuur van de universiteit bestaat uit ten hoogste twee leden, waaronder de
rector magnificus. Het stichtingsbestuur bepaalt het aantal leden en stelt van elk lid de
benoemingstermijn vast.
2. Het stichtingsbestuur benoemt, ontslaat en schorst de leden van het college van bestuur. De
benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van vooraf openbaar

gemaakte profielen die door de raad van toezicht zijn vastgesteld. Bij de benoeming wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.
3. De rector magnificus wordt benoemd uit de hoogleraren die ten minste zes maanden aan de
universiteit zijn aangesteld.
4. Het stichtingsbestuur kan uit de leden van het college van bestuur de voorzitter aanwijzen.
5. Alvorens tot vaststelling van de in het tweede lid bedoelde profielen, en tot benoeming of tot
ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, hoort het stichtingsbestuur de
universiteitsraad vertrouwelijk over het voorgenomen besluit. Het horen geschiedt op een zodanig
tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
6. Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt het stichtingsbestuur een
sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken:
a. een lid van of namens de personeelsgeleding van de universiteitsraad;
b. een lid van of namens de studentengeleding van de universiteitsraad;
c. een in functie blijvend lid van het college van bestuur;
d. tenminste een lid van het stichtingsbestuur.
7. Het lidmaatschap van het college van bestuur is onverenigbaar met:
a. lidmaatschap van het stichtingsbestuur;
b. lidmaatschap van een der Kamers der Staten-Generaal;
c. het zijn van bewindspersoon in de regering;
d. een aanstelling bij een ministerie;
e. het lidmaatschap van een raad van toezicht of college van bestuur van een andere
Nederlandse universiteit;
f. een ambtelijke aanstelling bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de Inspectie
van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs.
8. De leden van het college van bestuur oefenen hun functie uit op de basis van een door hen
vastgestelde portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling behoeft de goedkeuring van het
stichtingsbestuur.
9. De leden van het college van bestuur dragen bij aan de verwezenlijking van het doelstellingen van
de stichting en de universiteit.
10. De benoemingstermijn, de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het
college van bestuur worden vastgesteld door het stichtingsbestuur. Op een herbenoeming zijn de
bepalingen omtrent benoeming van overeenkomstige toepassing.
11. Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt:
a. aan het einde van de benoemingstermijn;
b. bij het einde van de dienstbetrekking als hoogleraar;
c. ontslag op grond van fraude, taakverwaarlozing, disfunctioneren of andere gewichtige
redenen, maar niet dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld door het
stichtingsbestuur te zijn gehoord;
d. door het aanvaarden van een onverenigbare functie;
e. door curatele.
Artikel 10. Vertegenwoordiging van de stichting; bevoegdheid tot het doen van uitgaven
1. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, vertegenwoordigen de voorzitter van het
stichtingsbestuur en de rector magnificus tezamen en bij hun ontstentenis of belet één of meer door
het stichtingsbestuur aan te wijzen vervangers, de stichting in en buiten rechte.
2. Het stichtingsbestuur kan schriftelijk een bijzondere volmacht verlenen om de stichting te
vertegenwoordigen.
3. Het college van bestuur is namens de stichting bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling van een schuld van een derde verbindt. Het college

van bestuur behoeft voor de in de eerste volzin bedoelde rechtshandelingen een voorafgaand
instemmingsbesluit van het stichtingsbestuur.
4. Het college van bestuur is bij uitsluiting van het stichtingsbestuur voorts bevoegd tot het doen van
rechtshandelingen en het doen van uitgaven voor de stichting en voor de universiteit binnen de
daartoe in de vastgestelde en goedgekeurde begroting beschikbaar gestelde bedragen.
Artikel 11. Het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. de Rijksbijdrage ten behoeve van de universiteit;
b. subsidies;
c. inkomsten uit college-, inschrijf-, onderscheidenlijk cursusgelden voor de universiteit;
d. inkomsten uit contractactiviteiten van de universiteit;
e. Inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten;
f. schenkingen, erfstellingen en legaten;
g. inkomsten uit het vermogen van de stichting;
h. andere inkomsten.
Artikel 12. Boekhouding en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De jaarstukken van de stichting zijn identiek aan de jaarstukken van de universiteit.
3. Het exploitatieresultaat op de balans van de geconsolideerde jaarrekening van de stichting en de
universiteit voor het voorafgaande kalenderjaar, wordt toegevoegd aan de begroting van de stichting
en de universiteit voor het daaropvolgende kalenderjaar.
4. Onverminderd het hieromtrent in deze statuten bepaalde, geschiedt de regeling voor de
jaarstukken voor het overige bij of krachtens het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit.
Artikel 13. Werkwijze stichtingsbestuur
1. Het stichtingsbestuur kan commissies instellen die bepaalde taken van het stichtingsbestuur
voorbereiden onderscheidenlijk uitvoeren, onverlet de verantwoordelijkheid van het
stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van een commissie. De leden kunnen
afkomstig zijn uit de stichting, de universiteit en daarbuiten.
2. Het stichtingsbestuur kan voor zichzelf en voor een door haar ingestelde commissie of werkgroep
een huishoudelijk reglement vaststellen. In een huishoudelijk reglement dat deels of geheel in strijd
is met de wet, deze statuten, het bestuurs- en beheersreglement of het reglement voor de
universiteitsraad, worden de strijdige onderdelen buiten toepassing gelaten.
Artikel 14. Wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting
1. Het stichtingsbestuur kan deze statuten wijzigen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Een wijziging behoeft voorafgaand advies van het college van bestuur. Een wijziging van
artikel 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16 en 17, behoeft de instemming van de universiteitsraad. De
universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over wijziging van andere dan
in de vorige volzin genoemde artikelen.
2. Het stichtingsbestuur kan met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van het
stichtingsbestuur aanwezig zijn besluiten om de stichting te ontbinden. Een ontbindingsbesluit
behoeft voorafgaand advies van het college van bestuur en instemming van de universiteitsraad.
3. De oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de
stichting aan de orde komt, is ten minste twee weken tevoren aan de leden van het stichtingsbestuur
toegezonden en bevat de tekst van de voorstellen tot statutenwijziging, of het ontbindingsvoorstel.
4. De voorzitter van het stichtingsbestuur en de rector magnificus zijn bevoegd tot het doen passeren

van de notariële akte van statutenwijziging.
5. Een wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 14 en 15, behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond.
6. Het besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van het
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond.
Artikel 15. Liquidatie en vereffening van het vermogen
1. Na de in artikel 14, zesde lid, bedoelde goedkeuring van het besluit tot ontbinding van de stichting
liquideert het stichtingsbestuur de stichting en vereffent het vermogen van de stichting.
2. Liquidatie en vereffening geschieden met inachtneming van artikel 2:23 tot en met artikel 2:23c
van het Burgerlijk wetboek en met inachtneming van artikel 2.16 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
3. Het batig saldo na de liquidatie en toepassing van artikel 2.16 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek door de minister, wordt besteed ten behoeve van een fiscaal
erkende algemeen nut beogende instelling met een zoveel mogelijk gelijksoortige doelstelling als die
van de stichting.
4. Na liquidatie en vereffening worden de in artikel 2:24 van het Burgerlijk wetboek bedoelde
stukken van de stichting ten minste zeven jaar bewaard door degene die daarvoor door het
stichtingsbestuur is aangewezen. Hij doet van deze bewaarplicht binnen acht dagen na afloop van de
vereffening opgave bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Artikel 16. Toepassing Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
1. De organen van de stichting beheren het vermogen van de stichting ten behoeve van de
universiteit op zodanige wijze dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de universiteit
zijn verzekerd.
2. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is analoog van toepassing op de
universiteit, tenzij deze statuten, of het bestuurs-en beheersreglement, of het
universiteitsraadsreglement hiervan afwijken.
Artikel 17. Slot- en overgangsbepalingen
1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het stichtingsbestuur, gehoord het college
van bestuur dat hierover het gevoelen van de universiteitsraad heeft gepeild.
2. Deze statuten treden in werking met ingang van 1 januari 2018 of zoveel eerder als het
stichtingsbestuur hiertoe heeft besloten.

