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AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE TUSSEN
STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND 03
STICHTING KIND OP 1

Heden, éénendertig december tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: --------------------------------------------------------------mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ------------------------------------1.

de stichting: Stichting Samenwerkingsverband 03, statutair gevestigd te gemeente
Goes, met adres: 4461

XS Goes, Evertsenstraat 100, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59149698,
hierna ook te noemen: de "Verkrijgende Stichting"; en ----------------------------------2.

de stichting: Stichting Kind op 1, statutair gevestigd te gemeente Vlissingen, met
adres: 4382 NW Vlissingen, Edisonweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59112786, hierna ook te noemen: de
"Verdwijnende Stichting". ---------------------------------------------------------------------

De Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting, hierna tezamen ook te noemen: de
"F userende Stichtingen". ----------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat de Fuserende Stichtingen bij
deze akte: ------------------------------------------------------------------------------------------------IN AAN MERKi NG NEMEN DAT: --------------------------------------------------------------------(A)

de Fuserende Stichtingen dezelfde rechtsvorm hebben. De Fuserende Stichtingen zijn
beiden bij akte van omzetting, tevens houdende wijziging van de statuten, verleden op
één december tweeduizend zeventien voor notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd,
omgezet van de rechtsvorm vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de
rechtsvorm stichting; -----------------------------------------------------------------------------

(8)

de Fuserende Stichtingen niet zijn ontbonden; -----------------------------------------------

(C)

de Fuserende Stichtingen geen faillissement hebben aangevraagd en niet in staat van
surseance van betaling verkeren; --------------------------------------------------------------

(D)

de Fuserende Stichtingen overeenstemming hebben bereikt over het tot stand
brengen van een juridische fusie, als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, in die zin dat de Verkrijgende Stichting het vermogen van de
Verdwijnende Stichting onder algemene titel verkrijgt, waarna de Verdwijnende
Stichting ophoudt te bestaan; ------------------------------------------------------------------

(E)

de juridische fusie mogelijk is op grond van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op
het primair onderwijs, nu blijkens de aan deze akte te hechten brief afkomstig van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een samenvoeging van de regio's
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waarin de Stichtingen als samenwerkingsverbanden passend onderw ijs actief zijn, zal
plaatsvinden per één augustus tweeduizend achttien (Bií/age), als gevolg waarvan per

die datum voor de te ontstane regio nog één samenwerkingsverband passend
onderwijs behoeft te zijn vormgegeven, conform het bepaalde in artikel 18a van de
Wet op het primair onderwijs; ------------------------------------------------------------------(F)

met de onderhavige fusie geen meldingsplichtige concentratie in de zin van de
Mededingingswet tot stand wordt gebracht; --------------------------------------------------

(G)

conform wettelijk dwingendrechtelijk voorschrift de juridische fusie wordt vastgelegd in
een notariële akte. -------------------------------------------------------------------------------

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: ---------------------------------------------------------Voorbereiding ------------------------------------------------------------------------------------------Arti kei 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat ter voorbereiding van de
juridische fusie het navolgende is verricht: ----------------------------------------------------------(a)

Door het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting en het algemeen bestuur
van de Verdwijnende Stichting, hierna tezamen ook te noemen: de "besturen van de
Fuserende Stichtingen", is een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 312 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld. Dit voorstel tot fusie is door de besturen van
de Fuserende Stichtingen ondertekend. ------------------------------------------------------

{b)

De besturen van de Fuserende Stichtingen hebben een schriftelijke toelichting op het
voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel 313 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, opgesteld. De toelichting op het voorstel tot fusie is door de besturen van de
Fuseren de Stichtingen ondertekend. ----------------------------------------------------------

( c)

De

besturen

van

de

Fuserende

Stichtingen

hebben

een

tussentijdse

vermogensopstelling opgesteld, als bedoeld in artikel 313 lid 2 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. -----------------------------------------------------------------------------( d)

Het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden zijn door de Fuserende Stichtingen op tien november
tweeduizend zeventien ten kantore van het handelsregister van de Kamer van
Koophandel neergelegd. ------------------------------------------------------------------------

(e)

De Fuserende Stichtingen hebben op dertien november tweeduizend zeventien in het
landelijk verspreid dagblad De Telegraaf de aankondiging als bedoeld in artikel 314 lid
3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gedaan. ------------------------------------------

(f)

De Kamer van Koophandel heeft op dertien december tweeduizend zeventien bericht
dat het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het
Burgerlijk

Wetboek

bedoelde

bescheiden

gedurende

één

maand

bij

het

handelsregister van de Kamer van Koophandel ter openbare inzage hebben gelegen. (g)

De griffier van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op eenentwintig december
tweeduizend zeventien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen van de
schuldeisers van de Fuserende Stichtingen in verzet zijn gekomen tegen het voorstel

(h)

tot fusie. ------------------------------------------------------------------------------------------Na ondertekening van het voorstel tot fusie zijn aan de besturen van de Fuserende
Stichtingen geen belangrijke wijzigingen bekend geworden in de omstandigheden die
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van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie of de toelichting op het
voorstel tot fusie. --------------------------------------------------------------------------------Bes I u itvo rm in g ----------------------------------------------------------------------------------------Art i kei 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat na de voorbereidingen de
besluitvorming voor de juridische fusie als volgt heeft plaatsgevonden: -------------------------1.

Het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting is ingevolge artikel 22 lid 1 juncto
lid 9 van haar statuten juncto artikel 317 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
bevoegd tot het nemen van het besluit tot juridische fusie. --------------------------------Het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op twintig december
tweeduizend zeventien met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften
het besluit tot juridische fusie genomen conform het voorstel tot fusie. ------------------De raad van toezicht van de Verkrijgende Stichting heeft op veertien december
tweeduizend zeventien met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften
goedkeuring verleend aan voornoemd besluit van het algemeen bestuur van de
Verkrijgende Stichting. ---------------------------------------------------------------------------

2.

Het algemeen bestuur van de Verdwijnende Stichting is ingevolge artikel 22 lid 1
juncto lid 9 van haar statuten juncto artikel 317 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bevoegd tot het nemen van het besluit tot juridische fusie. --------------------Het algemeen bestuur van de Verdwijnende Stichting heeft op twintig december
tweeduizend zeventien met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften
het besluit tot juridische fusie genomen conform het voorstel tot fusie. ------------------De raad van toezicht van de Verdwijnende Stichting heeft op veertien december
tweeduizend zeventien met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften
goedkeuring verleend aan voornoemd besluit van het algemeen bestuur van de
Verdwijnend e Stichting . -------------------------------------------------------------------------

T otstan d kom in g van de juridische fusie ---------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Stichtingen voor de
totstandkoming van de juridische fusie vereisten, zijn verricht. Derhalve is de juridische fusie
tot stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is
verleden, derhalve op één januari tweeduizend achttien, hierna te noemen: de
"Fusiedatum". ------------------------------------------------------------------------------------------Rechtsgevolgen van de fusie -----------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Per de Fusiedatum gaat het vermogen van de Verdwijnende Stichting onder
algemene titel over op de Verkrijgende Stichting. --------------------------------------------

2.

Per de Fusiedatum houdt de Verdwijnende Stichting op te bestaan. ----------------------

Overige verklaringen ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De financiële gegevens van de Verdwijnende Stichting zullen met ingang van één
januari tweeduizend achttien in de jaarrekening van de Verkrijgende Stichting worden
verantwoord. Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichting is geëindigd op
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eenendertig

december

tw eeduizend

zeventien.

De

verplichtingen

omtrent

de

jaarrekening of andere financiële verantwoording van de Verdwijnende Stichting
rusten na de juridische fusie op de Verkrijgende Stichting. --------------------------------2.

Er zijn geen (rechts)personen die een bijzonder recht jegens de Verdwijnende
Stichting heb ben. ---------------------------------------------------------------------------------

3.

De Verkrijgende Stichting zal binnen acht dagen na heden een afschrift van deze akte
met de aan de voet van deze akte gestelde notariële verklaring doen inschrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel. ---------------------------------------------

4.

De Verkrijgende Stichting zal, voor zover nodig,

binnen één

maand

aan de

beheerders van andere openbare registers waarin de overgang van rechten of de
juridische fusie zelve kan worden ingeschreven, hiervan opgave doen. -----------------5.

De statuten van de Verkrijgende Stichting worden ter gelegenheid van de juridische
fusie gewijzigd. De wijziging van de statuten van de Verkrijgende Stichting vindt plaats
bij afzo nderlijke notariële akte en wordt van kracht per de Fusiedatum. ------------------

6.

De samenstelling van het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting wordt ter
gelegenheid van de juridische fusie gewijzigd. De samenstelling van de raad van
toezicht van de Verkrijgende Stichting wordt niet gewijzigd. --------------------------------

Schenkbelasting ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------Ter zake van de overgang onder algemene titel van het vermogen van de Verdwijnende
Stichtingen naar de Verkrijgende Stichting wordt met toepassing van artikel 63 van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen een beroep gedaan op het Besluit van de
staatssecretaris van Financiën van twintig december tweeduizend twaalf (BLKB2012/417M),
zodat de vermogensovergang van de Verdwijnende Stichting naar de Verkrijgende Stichting
niet belast is met schenkbelasting. -------------------------------------------------------------------Bijlagen --------------------------------------------------------------------------------------------------Aan deze akte worden als bijlagen gehecht: ---------------------------------------------------------

ª·

een brief afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waaruit
blijkt dat de indeling van de regio's als bedoeld in artikel 18a Wet op het primair
onderwijs wordt gewijzigd per één augustus tweeduizend achttien; -----------------------

b.

een ondertekend exemplaar van het voorstel tot fusie; -------------------------------------

c.

een ondertekend exemplaar van de toelichting; ---------------------------------------------

d.

een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreide dagblad De Telegraaf; ------

e.

de verklaring van de Kamer van Koophandel over de deponering en de ter inzage
legging van het voorstel tot fusie en de overige gedeponeerde stukken; -----------------

f.

de verklaring van de griffier van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (verklaring van
non-verzet); ---------------------------------------------------------------------------------------

9-

een uittreksel uit notulen van de vergadering van het algemeen bestuur waaruit het
besluit tot juridische fusie van het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting
blijkt, tevens houdende de verlening van de volmacht tot passeren van de
onderhavige akte; --------------------------------------------------------------------------------

h.

een uittreksel uit notulen van de vergadering van de raad van toezicht waaruit het
besluit tot goedkeuring door de raad van toezicht van de Verkrijgende Stichting van
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het besluit tot juridische fusie van het algemeen bestuur van de Verkrijgende Stichting
blijkt; ----------------------------------------------------------------------------------------------i.

een uittreksel uit notulen van de vergadering van het algemeen bestuur waaruit het
besluit tot juridische fusie van het algemeen bestuur van de Verdwijnende Stichting
blijkt,

tevens

houdende de

verlening van

de volmacht tot passeren

van

de

onderhavige akte; -------------------------------------------------------------------------------j.

een uittreksel uit notulen van de vergadering van de raad van toezicht waaruit het
besluit tot goedkeuring door de raad van toezicht van de Verdwijnende Stichting van
het besluit tot juridische fusie van het algemeen bestuur van de Verdwijnende
Stichting blijkt. ------------------------------------------------------------------------------------

Slot akte--------------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. ---------------------------------------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. --------(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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