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Vandaag, tweeëntwintig oktober tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr.”
Marèl Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, bevoegdom akten te passeren in het protocol van mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch,
notaris te Arnhem: mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht
op negenentwintig
juni negentienhonderdvierenzestig, kantooradres: Velperweg 1, —
6824 BZ Arnhem.
De verschenen persoon verklaarde dat:
(A)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ARQ IVP B.V., met —
statutaire zetel in de gemeente Diemen, kantoorhoudende Nienoord 5 te 1112-

XE Diemen, is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 11025771 met vermelding RSIN 800154307 (de —
"vennootschap'").
(B}

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte van”
statutenwijziging verleden op eenendertig december tweeduizend negentien
voor mr K.A. Verkerk, notaris te Arnhem, welke statutenwijziging daags daarna
van kracht werd.

(C}

De enig aandeelhouder van de vennootschap op drieëntwintig september
tweeduizend eenentwintig heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap.
De raad van toezicht van Stichting ARQ goedkeuring heeft verleend aan de

—

onderhavige statutenwijziging.
{D)

De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

(E)

Van gemeld besluit tot statutenwijziging, gemelde goedkeuring en gemelde
machtiging blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte documenten (bijlage 1 en
2}.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen personen bij deze de
statuten van de vennootschap met ingang van vandaag te wijzigen als volgt:

STATUTEN
Artikel 1
Begripsbepalingen
1.1

In de statuten wordt verstaan onder:

a.

"Aandelen": aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

b.

"Aandeelhouder": een houder van één of meer Aandelen.

c.

"Algemene Vergadering”: de algemene vergadering als orgaan van de
vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.

d.

“Beperkt Recht": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel—

VV

9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
e.

"Bestuur": het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek.
f.

"Bestuurder": een lid van het Bestuur, zijnde een bestuurder van de

vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
gE.

“Stichting ARQ": de Stichting ARQ met statutaire zetel te Diemen.

h,

"Vennootschapsorgaan": de Algemene Vergadering en het Bestuur.

i

"Vergadergerechtigde": een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht

—

toekomt.
j.

'Vergaderrecht": het recht om, in persoon of bij schriftelijk
gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het
woord te voeren.

1.2

Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via
enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten7

aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt 7
voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht,
stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op
grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter
inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden
verstrekt, kan hieraan door de vennootschap ook worden voldaan door deze

stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te
maken via haar website.
1.3

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

Artikel 2

Naam en zetel
2.1

De vennootschap draagt de naam: ARQ IVP B.V.

2.2

De vennootschap heeft haar statutaire zetel in de gemeente Diemen.

Artikel 3

Doel
3.1

De vennootschap heeft ten doel:
a.

het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied
van de gevolgen en verwerking van schokkende gebeurtenissen en
psychotrauma voor profit en non-profit organisaties, waaronder
overheden;

b.

het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van inzichten en expertise7
aangaande de, eerste opvang, begeleiding en behandeling van mensen
na een schokkende gebeurtenissen;

Cc.

het analyseren, diagnosticeren en interveniëren in het kader van de
professionele hulpverlening na een schokkende gebeurtenis voor profit
en non-profit organisaties en haar medewerkers;

d.

het ontwikkelen van kennis en expertise en interveniëren in brede zin
ter preventie van psychisch disfunctioneren als gevolg van schokkende —

-3- ff

gebeurtenissen;
e.

het verzorgen van trainingen voor profit en non-profit organisaties ter

voorbereiding op schokkende gebeurtenissen;
f.

het verlenen van professionele hulp en therapie na een schokkende
gebeurtenis aan medewerkers van profit en non-profit organisaties;

gE.

het in kaart brengen van de veerkracht van medewerkers van profit en —
non-profit organisaties;

en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband —
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3.2

De vennootschap staat onder bestuurlijke leiding en toezicht van de Stichting
ARQ die mede ten doel heeft het (doen) besturen van haar dochterstichtingen —
en -vennootschappen, andere bij de Stichting ARQ aangesloten rechtspersonen
alsmede de daaraan verbonden organisaties. De vennootschap zal de
doelstelling en het gemeenschappelijke belang van de Stichting ARQ, de
overige dochterstichtingen en -vennootschappen van de Stichting ARQ, andere”
bij de Stichting ARQ aangesloten rechtspersonen alsmede de daaraan
verbonden organisaties zoveel mogelijk bevorderen.

3.3

De vennootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.

het verlenen van (acute) opvang, hulp en therapieaan individuele
personen of groepen na ingrijpende ervaringen;

b.

het uitvoeren van mental-check-up’s om de veerkracht van
medewerkers van profit en non-profit organisaties in kaart te brengen; —

c.

het centraal stellen van cliënten alsmede van hun gerechtvaardigde
wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening;

d.

het zo doelmatig en efficiënt mogelijk organiseren en uitvoeren van de —
zorg- en dienstverlening;

e.

het samenwerken met andere organisaties of voorzieningen op het
gebied van de geestelijke, maatschappelijke en welzijnszorg;

f.

het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante”
belanghebbenden;

gE.

het trainen en opleiden van medewerkers van organisaties, waaronder —
ook hulporganisaties, om acute opvang te kunnen bieden na schokkende”
gebeurtenissen;

h.

het adviseren aan profit en non-profit organisaties ter preventie van of —
reactie op schokkende gebeurtenissen om de impact daarvan op
medewerkers en de bedrijfsvoering te minimaliseren;

i

het aanbieden van consultatie en advies aan hulpverleners, waaronder —

het bevorderen dan wel begeleiden van intervisie en supervisie in relatie”
tot schokkende gebeurtenissen;

j.

het ruime bekendheid geven aan de wetenschappelijke inzichten
omtrent de implicaties van schokkende gebeurtenissen in het algemeen
en in relatie tot het verwerkingsproces in het bijzonder;

k.

het verrichten of doen verrichten, in samenwerking met daartoe
geëigende researchinstituten, van wetenschappelijk onderzoek over de

gevolgen en de verwerking van schokkende gebeurtenissen;
L

het bemiddelen bij het verkrijgen van tweedelijns hulp (psychotherapie) —
voor personen met verwerkingsstoornissen na schokkende
gebeurtenissen;

m.

het-—al dan niet tezamen met anderen — verwerven en vervreemden

van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en
het besturen daarvan;

n.

het verlenen van diensten aan de overige dochterstichtingen en —
vennootschappen van de Stichting ARQ en andere bij de Stichting ARQ

7

aangesloten rechtspersonen alsmede de daaraan verbonden
organisaties;

o.

het financieren van in het bijzonder — doch niet uitsluitend —dochter-en >
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, waaronder begrepen het
ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, zomede het ter

leen opnemen of doen opnemen van gelden;
p.

het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg —
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast —

of voor anderen verbindt, in het bijzonder— doch niet uitsluitend —ten
behoeve van rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen als —
hiervoor onder sub j bedoeld;
d.

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4

Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, met een nominale
waarde van vierhonderd drieënvijftig euro (€ 453,00). De Aandelen luiden
uitsluitend op naam.
Artikel 5
Aandelen
5.1

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen
alsmede tot het verminderen van het kapitaal.
Het Bestuur beslist na voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Vergadering over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap.

5.2

Voor een uitgifte, inkoop, levering en het bezwaren met een beperkt recht van”
Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris
verleden, notariële akte vereist.

5.3

Door het Bestuur wordt een register van aandeelhouders, in de zin van artikel—
194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden.

5.4

Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De Aandeelhouder
heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd.
De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft geen
Vergaderrechten, tenzij bij de vestiging of overdracht van het Beperkt Recht

anders is bepaald.
Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden. De Algemene 7
Vergadering kan besluiten om aan één of meerdere door haar in het besluit —
aan te wijzen certificaten van Aandelen het Vergaderrecht te verbinden.
Artikel 6
Blokkeringsregeling

6.1

ledere overdracht van Aandelen behoeft de goedkeuring van de Algemene —
Vergadering.

6.2

De Aandeelhouder die één of meer van zijn Aandelen wil overdragen -hierna te
noemen de "Verzoeker" - stelt het Bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving 7
dient het verzoek om goedkeuring te bevatten en vermeldt het aantalen de
nummers van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking
heeft -hierna ook aan te duiden als het "Pakket" - alsmede — voor zover

bekend - de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt
beoogd en de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden
vastgesteld.
6.3

Na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving dient:
{a)

het Bestuur een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een

zodanige termijn, dat deze binnen vier weken na ontvangst van de
kennisgeving kan worden gehouden;
(b}

de Algemene Vergadering binnen zes weken na ontvangst van de
kennisgeving een besluit hebben genomen op het verzoek om
goedkeuring;

{c)

het besluit van de Algemene Vergadering, binnen de termijn als hiervoor”
onder (b} gemeld, aan de Verzoeker te zijn medegedeeld.

6.4

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien:
(a)

niet of niet tijdig aan het bepaalde in lid 3 sub {c) is voldaan;

(b}

de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de
goedkeuring aan de Verzoeker opgave doet van één of meer door haar —
aangewezen (rechts}personen — hierna in dit en het volgende artikel aan”
te duiden als de "Gegadigden" - die bereid en in staat zijn het Pakket
tegen contante betaling te kopen.

De Algemene Vergadering kan ook de vennootschap aanwijzen als Gegadigde, —
mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de statuten en —
de Verzoeker heeft verklaard met een zodanige aanwijzing in te stemmen.
6.5

—

Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn
verleend, dan is de Verzoeker, gedurende drie maanden nadien, vrij het Pakket”
over te dragen aan de (rechts}persoon en voor de prijs vermeld in de in lid 2
van dit artikel bedoelde kennisgeving.

6,6

Indien de Algemene Vergadering tijdig één of meer Gegadigden heeft
aangewezen en opgegeven, heeft de Verzoeker, onverkort zijn recht als
bedoeld in lid 8, tien dagen de tijd om het Bestuur schriftelijk te laten weten ofhij zich terugtrekt. Het Bestuur deelt de ontvangst van de in de vorige zin
bedoelde kennisgeving onverwijld mede aan de Gegadigden en de mede-

aandeelhouders van de Verzoeker.
Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken, is hij niet bevoegd tot
overdracht van het Pakket.

6.7

Indien de Verzoeker zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs voor het
Pakket in onderling overleg vastgesteld tussen de Verzoeker enerzijds en de
Gegadigden anderzijds - hierna in dit artikel tezamen te noemen de
"Belanghebbenden" - na ommekomst van de termijn als bedoeld in lid 6 van
dit artikel. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig
dagen na verloop van de hiervoor bedoelde termijn, dan wordt de prijs van tot
het Pakket behorende Aandelen, gelijk aan de waarde daarvan, vastgesteld
door één onafhankelijke deskundige, tenzij de Belanghebbenden binnen
gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de
benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige
geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover —
geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de

hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan wordt één
onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij, benoemd

—

door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants.

6.8

Indien de prijs voor (de Aandelen behorende tot) het Pakket is vastgesteld
door één of meer deskundigen, is de Verzoeker gedurende dertig dagen na de —
prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij het Pakket tegen de vastgestelde
prijs aan de aangewezen Gegadigden zal overdragen.

6.9

De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige
komen ten laste van de Verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de
vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de Gegadigden wenst over te
dragen. in alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde kosten ten —
laste van de vennootschap.

6.10

Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen —
is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

6.11

Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden
schriftelijk.

Artikel 7
Bestuur

7.1

De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuur die uit één of meer
Bestuurders bestaat. Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de
Algemene Vergadering.

7.2

Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene
Vergadering.

7.3

Bestuurders van de vennootschap kunnen niet zijn personen:
a.

die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest
van de Raad van Toezicht van de Stichting ARQ;

b.

die lid zijn van het bestuur van andere zorgorganisaties die binnen het
verzorgingsgebied van de vennootschap en de daaraan verbonden
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organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten
als de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, tenzij de
andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins”
nauw verbonden is met de vennootschap en de daaraan verbonden
organisaties;

c.

die lid zijn van het toezichthoudend orgaan van andere zorgorganisaties
die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap en de daaraan
verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden

—

verrichten als de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. —
7.4

Het Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Het Bestuur kan ook aan
anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

7.5

Bij de vervulling van haar taak richten het Bestuur zich naar het
gemeenschappelijke belang van de vennootschap en de daaraan verbonden
organisaties, de Stichting ARQ, de overige dochterstichtingen en vennootschappen van de Stichting ARQ en andere bij de Stichting ARQ:
aangesloten rechtspersonen alsmede daarmee verbonden organisaties vanuit
het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de —
vennootschap en de daaraan verbonden organisaties.

7.6

Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn, onverminderd het
elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het Bestuur —
omtrent:
a.

het vaststellen van de begroting;

b.

het vaststellen en wijzigen van de (strategische) beleidsplannen;

c.

het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe
rechtspersoon;

d.

het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of
middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of
vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

e,

het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de
vennootschap;

f.

het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging”
van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een
overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als
zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de
vennootschap;

g.

ingrijpende interne reorganisaties, alsmede het vaststellen en ingrijpend
wijzigen van de (meerjaren)beleidsplannen met bijbehorende
meerjarenraming(en) van de vennootschap;

h.
7.7

een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

Het Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Stichting
ARQ, die mede tot taak heeft toezicht te houden op het beleid en de algemene”
zaken ten aanzien van de vennootschap en de daaraan verbonden

organisaties.
7.8

Het is een Bestuurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming 7

van de Algemene Vergadering een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te
aanvaarden of te continueren. De Algemene Vergadering verleent die
toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag
van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie

—

daardoor belemmerd wordt.

7.9

Het Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van)
belanghebbenden van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties”
en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op
welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing,
overleg en invloed van de belanghebbenden.

Artikel 8
Algemene Vergadering
8.1

De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan”
het Bestuur en aan iedere aandeelhouder.

8.2

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap haar woonplaats heeft. In een elders in of buiten Nederland
gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden
genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd met de
plaats van vergadering en de Bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om
advies uit te brengen.

8.3

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en de
Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan elke
Bestuurder die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het
bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is
uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

8.4

De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.

8.5

De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is
belast.

Artikel 9
Stemrecht, besluitvorming

9.1

Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of
deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan —
worden uitgeoefend.

9.2

De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere

meerderheid voorschrijven.
9.3

Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een
vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze —
wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming
buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. De
Bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen.
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9.4

| El

alle besluiten van de Algemene Vergadering de voorafgaande goedkeuring van >

/
í

Met uitzondering van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeven”
de Raad van Toezicht van de Stichting ARQ.

9.5

De Algemene Vergadering houdt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden en”
stemrechten rekening met de maatschappelijke doelstelling van de
vennootschap en de centrale positie van de cliënt hierin.

Artikel 10
Boekjaar, jaarrekening
10.1

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

10.2

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap,
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de —
Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het
Bestuur een jaarrekening en voor zover de wet dit voor de vennootschap
voorschrijft een bestuursverslag op over dat boekjaar.

10.3

De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van het Bestuur.

Artikel 11
Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening
11.1

Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden dan wel ten
minste eenmaal overeenkomstig artikel 9 lid 3 besloten.

11.2

Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De—
vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Bestuurders.

11.3

Indien alle Aandeelhouders tevens Bestuurders van de vennootschap zijn,
geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Bestuurders niet tevens als
vaststelling in de zin van lid 2.

Artikel 12
Winst en verlies
12.1

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de”
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen,
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet
of de statuten moeten worden aangehouden. De winst kan - ook in geval van —
liquidatie — uitsluitend worden aangewend ten bate van een lichaam waarop
de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting van toepassing is, ten bate
van een aandeelhouder die kan worden aangemerkt als een kwalificerende
aandeelhouder als bedoeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën”
van vijfentwintig november tweeduizend negentien, nummer 2019-187751, of —

ten bate van een algemeen maatschappelijk belang.
Bij besluiten over de bestemming van de winst houdt de Algemene
Vergadering rekening met de maatschappelijke positie en (korte en lange
termijn) belangen van de vennootschap en de daaraan verbonden
organisaties.

12.2

Een besluit tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen
goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar
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opeisbare schulden.
12.3

Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van”
door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
indien en voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 13
Ontbinding en vereffening

13.1

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de
vennootschap.

13.2

Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt,
treden de Bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden
vennootschap op.

13.3

Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na
voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen”
naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van”
het nominaal bedrag daarvan, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in artikel 12 lid 1.

13.4

Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige
gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de

vereffenaars is aangewezen.
Artikel 14
Conflictregeling
14.1

Het Bestuur van de vennootschap en de Raad van Toezicht van de Stichting
ARQ zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en
bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk
voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

14.2

Zodra het Bestuur van de vennootschap of de Raad van Toezicht van de
Stichting ARQ vaststelt dat er sprake is van een conflict over beleidsmatige of —
bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich
inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te komen.
Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming
komen, zal het conflict worden opgelost via ofwel mediation door een door het

Bestuur van de vennootschap en de voorzitter van de Raad van Toezicht van
de Stichting ARQ gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke mediator, ofwel via —
externe bemiddeling door een door de voorzitter van het Bestuur van de
vennootschap en de voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting ARQ —
gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde, ofwel door middel van een
commissie van wijzen die een zwaarwegend advies geeft. De keuze voor de
wijze van conflictoplossing wordt — afhankelijk van het soort conflict — bepaald —
door het Bestuur van de vennootschap en de voorzitter van de Raad van
Toezicht van de Stichting ARQ gezamenlijk.
14.3

Indien een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt te zijn, dan 7
zal de Raad van Toezicht van de stichting ARQ een besluit over de oplossing
van het conflict nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van —
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de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht—
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van de Stichting ARQ waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van
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Toezicht persoonlijk aanwezig zijn.

—

In de vergadering waarin de Raad van Toezicht van de Stichting ARQ een
besluit neemt over de oplossing van het conflict wordt het Bestuur in de
gelegenheid gesteld om te worden gehoord.
Artikel 15

Slotbepaling
Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en deze
statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan het Bestuur of
anderen is toegekend.
SLOTVERKLARING
De verschenen personen verklaarden tenslotte dat thans onveranderd zijn geplaatst
veertig (40) aandelen van elk nominaal groot vierhonderd drieënvijftig euro
(€ 453,00), uitmakende een geplaatst kapitaal van achttienduizend
éénhonderdtwintig euro (€ 18.120,00).
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte —
voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte inte
stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, >
notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

