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AKTE HOUDENDE BESTUURLIJKE FUSIE (STAP I) 

Betreft: Christelijke Scholen Opsterland  

 

 

 

Heden, datum, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwar-

den: 

1. personalia; 

 

 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de stichting: 

Stichting Verenigde Scholen Opsterland, statutair gevestigd te Frieschepalen, 

kantoorhoudende te 9249 MC Frieschepalen, De Kolk 1, ingeschreven in het han-

delsregister onder nummer 40001477, en als zodanig deze vereniging, verder ook 

aan te duiden als: de Stichting, rechtsgeldig vertegenwoordigende;   

2. personalia; 

 

 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de vereniging met volledige rechts-

bevoegdheid: 

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Bakkeveen, statutair 

gevestigd te Bakkeveen (gemeente Opsterland), kantoorhoudende te 9243 SJ Bak-

keveen, Mjûmster Wei 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40003953, en als zodanig deze vereniging, verder ook aan te duiden als PCBO 

Bakkeveen, rechtsgeldig vertegenwoordigende;  

3. personalia; 

 

 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de vereniging met volledige rechts-

bevoegdheid: 

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Ureterp, statutair 

gevestigd te Ureterp (gemeente Opsterland), kantoorhoudende te 9247 AA Ure-

terp, Foareker 21, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40000263, 

en als zodanig deze vereniging, verder ook aan te duiden als PCBO Ureterp, 

rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

4. personalia; 
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 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de vereniging met volledige rechts-

bevoegdheid: 

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en Omstreken, 

statutair gevestigd te Gorredijk (gemeente Opsterland), kantoorhoudende te 

8401 RE Gorredijk, Wabbe Wissesstrjitte 15, ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 40000502, en als zodanig deze vereniging, verder ook aan te dui-

den als: PCBO Gorredijk, rechtsgeldig vertegenwoordigende;  

5. personalia; 

 

 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de vereniging met volledige rechts-

bevoegdheid: 

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Nij Beets, statutair 

gevestigd te Nij Beets (gemeente Opsterland), kantoorhoudende te 9245 HK Nij 

Beets, Gietersewei 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40001102, en als zodanig deze vereniging, verder ook aan te duiden als: PCBO Nij 

Beets, rechtsgeldig vertegenwoordigende;  

6. personalia; 

 

 te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de vereniging met volledige rechts-

bevoegdheid: 

Christelijke Scholen Opsterland, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, 

kantoorhoudende te 9245 HK Nij Beets, Gietersewei 4, ingeschreven in het han-

delsregister onder nummer 01105927, en als zodanig deze vereniging, in deze akte 

verder ook aan te duiden als: de Vereniging, rechtsgeldig vertegenwoordigende;   

de Stichting, PCBO Bakkeveen, PCBO Ureterp, PCBO Gorredijk en PCBO Nij Beets 

verder gezamenlijk ook aan te duiden als: de Schoolbesturen. 

De verschenen personen verklaarden als volgt: 

HOOFDSTUK I: INLEIDING 

1. de Schoolbesturen houden elk als bevoegd gezag in stand een bijzondere school 

voor basisonderwijs, een en ander in de zin van artikel 1 van de Wet op het primair 

onderwijs, deze wet verder ook aan te duiden als: de WPO, zulks meer concreet op 

de wijze als hierna onder 2 nader bepaald; 
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2. a. de Stichting (totdat haar rechtsvorm naar die van stichting werd gewijzigd 

zijnde een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: Vereniging 

voor Protestants Christelijk Basisonderwijs, onder de Naam "Rehoboth" te 

Frieschepalen en omgeving) houdt de navolgende school in stand, te weten: 

  de christelijke basisschool, genaamd: “Christelijke Basisschool Reho-

both”, gevestigd te (9249 MC) Frieschepalen, De Kolk 1, zijnde als school 

voor basisonderwijs een onderwijsrechtelijke eenheid in de zin van artikel 1 

van de WPO en in die zin geïdentificeerd volgens de basisregistratie instellin-

gen, zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan-

gehouden op grond van de Wet op het onderwijstoezicht, deze basisregistratie 

verder in deze akte ook aan te duiden als: “BRIN”, met nummer: 05NY; 

  deze school verder in deze akte ook aan te duiden als: ”Rehoboth”; 

  ten aanzien van welke school de Stichting zoals gemeld het bevoegd gezag is 

als bedoeld in artikel 1 van de WPO; 

 b. PCBO Bakkeveen houdt de navolgende school in stand, te weten: 

  de christelijke basisschool, genaamd: “Christelijke Basisschool Betrou-

wen”, gevestigd te (9243 SJ) Bakkeveen, Mjumster Wei 12, zijnde als 

school voor basisonderwijs een onderwijsrechtelijke eenheid in de zin van arti-

kel 1 van de WPO en in die zin geïdentificeerd volgens de basisregistratie in-

stellingen, zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

aangehouden op grond van de Wet op het onderwijstoezicht, deze basisregi-

stratie verder in deze akte ook aan te duiden als: “BRIN”, met nummer: 

00DA; 

  deze school verder in deze akte ook aan te duiden als: ”Betrouwen”; 

  ten aanzien van welke school PCBO Bakkeveen zoals gemeld het bevoegd 

gezag is als bedoeld in artikel 1 van de WPO; 

 c. PCBO Ureterp houdt de navolgende school in stand, te weten: 

  de christelijke basisschool, genaamd: “Christelijke Basisschool De Op-

dracht ”, gevestigd te (9247 AA) Ureterp, Foareker 21 -23, zijnde als school 

voor basisonderwijs een onderwijsrechtelijke eenheid in de zin van artikel 1 

van de WPO en in die zin geïdentificeerd volgens de basisregistratie instellin-
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gen, zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan-

gehouden op grond van de Wet op het onderwijstoezicht, deze basisregistratie 

verder in deze akte ook aan te duiden als: “BRIN”, met nummer: 03XI; 

  deze school verder in deze akte ook aan te duiden als: ”de Opdracht”; 

  ten aanzien van welke school PCBO Ureterp zoals gemeld het bevoegd gezag 

is als bedoeld in artikel 1 van de WPO; 

 d. PCBO Gorredijk houdt de navolgende school in stand, te weten: 

  de christelijke basisschool, genaamd: “Christelijke Basisschool De Li-

brije”, gevestigd te (8401 RE) Gorredijk, Wabbe Wissesstrjitte 15, zijnde 

als school voor basisonderwijs een onderwijsrechtelijke eenheid in de zin van 

artikel 1 van de WPO en in die zin geïdentificeerd volgens de basisregistratie 

instellingen, zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

pen aangehouden op grond van de Wet op het onderwijstoezicht, deze basis-

registratie verder in deze akte ook aan te duiden als: “BRIN”, met nummer: 

06IU; 

  deze school verder in deze akte ook aan te duiden als: ”de Librije”; 

  ten aanzien van welke school PCBO Gorredijk zoals gemeld het bevoegd ge-

zag is als bedoeld in artikel 1 van de WPO; 

 e. PCBO Nij Beets houdt de navolgende school in stand, te weten: 

  de christelijke basisschool, genaamd: “Christelijke Basisschool De 

Arke”, gevestigd te (9245 HK) Nij Beets, Gietersewei 4, zijnde als school 

voor basisonderwijs een onderwijsrechtelijke eenheid in de zin van artikel 1 

van de WPO en in die zin geïdentificeerd volgens de basisregistratie instellin-

gen, zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan-

gehouden op grond van de Wet op het onderwijstoezicht, deze basisregistratie 

verder in deze akte ook aan te duiden als: “BRIN”, met nummer: 05WL; 

  deze school verder in deze akte ook aan te duiden als: ”de Arke”; 

  ten aanzien van welke school PCBO Nij Beets zoals gemeld het bevoegd ge-

zag is als bedoeld in artikel 1 van de WPO; 

 Rehoboth, Betrouwen, de Opdracht, de Librije en de Arke verder gezamenlijk ook 

aan te duiden als: de Scholen; 
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3. de Schoolbesturen werken samen in het kader van de Vereniging, waarvan zij alle 

lid zijn en tevens ook alle leden zijn, welke samenwerking is gericht op de facilite-

ring en ondersteuning van de Schoolbesturen bij hun activiteiten, te weten het aan-

bieden van basisonderwijs op protestants-christelijke grondslag, waartoe in de Ver-

eniging arbeidskracht en middelen zijn samengebracht, een en ander, omvattende 

de betreffende activa en passiva, verder in deze akte ook aan te duiden als: de On-

dersteunende Activiteiten. In die zin wordt de samenwerking van de Schoolbe-

sturen onderling, alsook van de Schoolbesturen en de vereniging mede vormgege-

ven met de vigerende statuten van de Vereniging, zoals die luiden na laatstelijk ge-

wijzigd te zijn vastgesteld bij akte, op vijftien mei tweeduizend veertien verleden 

voor mr. Fokje Kooi, notaris in de gemeente Opsterland; 

4. de Schoolbesturen en de Vereniging, verder gezamenlijk ook aan te duiden als: 

Partijen, hebben de wijze waarop zij, in het bijzonder in bestuurlijk-juridische zin, 

bijzonder basisonderwijs in hun werkgebied aanbieden alsmede hun onderlinge sa-

menwerking in dat verband, heroverwogen en wensen - gelijk zij hierbij vaststellen 

te zijn overeengekomen - tot na te melden wijziging daarvan te komen, deze wijzi-

ging verder ook aan te duiden als: de Bestuurlijke Fusie; 

5. de Bestuurlijke Fusie houdt, kort gesteld, het volgende in: 

 a de Schoolbesturen gaan over tot een bestuurlijke fusie, in die zin dat het be-

stuur over de Scholen wordt bijeengebracht in een rechtspersoon met de 

rechtsvorm stichting. Meer in het bijzonder heeft zulks in die zin plaats, dat als 

stichting waarin het bestuur ook de Scholen wordt bijeengebracht zal optreden: 

de Stichting, zijnde de stichting waarin bij akte, op datum  verleden voor mij, 

notaris de op de voet van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek is omgezet 

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging voor Protestants 

Christelijk Basisonderwijs, onder de Naam "Rehoboth" te Frieschepalen en 

omgeving, voormeld, deze omzetting verder ook aan te duiden als: de Omzet-

ting; 

 b. PCBO Bakkeveen, PCBO Ureterp, PCBO Gorredijk en PCBO Nij Beets, verder 

ook aan te duiden als: de Overdragende Schoolbesturen, dragen het be-

stuur over de respectievelijk door hen in stand gehouden scholen, zoals hier-

voor onder 2 vermeld, over aan de Stichting, een en ander in de zin van artikel 

56 van de WPO, waarna mitsdien de Scholen in stand worden gehouden door 
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de Stichting als hun bevoegd gezag, de voormelde bestuursoverdrachten ver-

der gezamenlijk ook aan te duiden als: de Bestuursoverdrachten; 

 c. de Vereniging draagt de Ondersteunende Activiteiten ten titel van de Structuur-

wijziging over aan de Stichting en wordt vervolgens ontbonden en vereffend, 

deze overdracht verder ook aan te duiden als: de Overdracht van Onder-

steunende Activiteiten; 

 een en ander met ingang van datum, deze datum verder ook aan te duiden als: 

de Effectieve Datum, en voorts op de wijze en onder de bepalingen en bedingen 

als volgens deze akte; 

6. ter voorbereiding van de Bestuurlijke Fusie hebben de Schoolbesturen gezamenlijk 

een fusie-effectrapportage opgemaakt als bedoeld in de artikelen 64a en 64b van 

de WPO, waarvan de tekst als BIJLAGE  aan deze akte wordt gehecht; 

7. de Schoolbesturen stellen vast dat de Bestuurlijke Fusie wegens het bepaalde in lid 

2, aanhef en sub b van artikel 64a van de WPO geen goedkeuring behoeft van de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

8. de Schoolbesturen stellen vast dat elk van de afzonderlijke medezeggenschapsra-

den van de Scholen als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op 

scholen, deze wet verder ook aan te duiden als: de WMS, voor zover het hen af-

zonderlijk betreft en mede op basis van de hiervoor onder 6 gemelde fusie-effect-

rapportage, instemming ten aanzien van de Bestuurlijke Fusie, heeft verleend; 

9. in het kader van de Bestuurlijke Fusie hebben de Schoolbesturen kennisgenomen 

van elkaars jaarrekeningen over het boekjaar tweeduizend negentien, omvattende 

de balans per ultimo het boekjaar tweeduizend negentien en de staat van baten en 

lasten over het boekjaar tweeduizend negentien, alsook van de door elk van hen  

per datum opgemaakte tussentijdse vermogensopstelling, omvattende de sa-

menstelling van het vermogen per datum en de staat van baten en lasten over de 

periode aanvangend op een januari tweeduizend twintig en eindigend op datum, 

al welke jaarrekeningen en tussentijdse vermogensopstellingen van de Schoolbe-

sturen, verder in hun onderlinge verband gezamenlijk ook aan te duiden als: de 

Vermogensoverzichten voor de Bestuurlijke Fusie, als BIJLAGE  tot en met 

BIJLAGE  aan deze akte worden gehecht;  

10. de respectievelijke algemene ledenvergaderingen van de Schoolbesturen (zijnde 

de algemene vergaderingen van de Schoolbesturen in de zin der wet) hebben, elk 
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voor zover het hen afzonderlijk betreft, goedkeuring verleend aan de Bestuurlijke 

Fusie, zulks met inachtneming van het in de desbetreffende statuten bepaalde, 

zulks blijkens de als BIJLAGE  tot en met BIJLAGE  aan deze akte te hechten 

stukken; 

11. in het kader van de Overdracht van de Ondersteunende Activiteiten hebben de 

Stichting en de Vereniging kennisgenomen van elkaars jaarrekeningen over het 

boekjaar tweeduizend negentien, omvattende de balans per ultimo het boekjaar 

tweeduizend negentien en de staat van baten en lasten over het boekjaar tweedui-

zend negentien, alsook van de door elk van hen per datum opgemaakte tussen-

tijdse vermogensopstelling, omvattende de samenstelling van het vermogen per 

datum en de staat van baten en lasten over de periode aanvangend op een janu-

ari tweeduizend twintig en eindigend op datum, al welke jaarrekeningen en tus-

sentijdse vermogensopstellingen van de Schoolbesturen, verder in hun onderlinge 

verband gezamenlijk ook aan te duiden als: de Vermogensoverzichten voor de 

Overdracht van Ondersteunende Activiteiten; 

12. de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging en de Stichting – voorafgaand 

aan haar voormelde omzetting (zijnde de algemene vergaderingen van de Vereni-

ging en – in voormelde zin – de Stichting in de zin der wet) hebben goedkeuring 

verleend aan de Overdracht van Ondersteunende Activiteiten, zulks waar nodig 

met inachtneming van het in haar statuten bepaalde, zulks blijkens de als BIJ-

LAGE  tot en met BIJLAGE  aan deze akte te hechten stukken; 

13. Partijen wensen thans te komen tot vastlegging van de Bestuurlijke Fusie, alsmede 

de daarop respectievelijk van toepassing zijnde bepalingen en bedingen; 

14.  met inachtneming van het vorenstaande verklaarden de verschenen personen, 

handelend als gemeld, als volgt: 

HOOFDSTUK II: OVEREENKOMST TOT BESTUURLIJKE FUSIE 

Partijen bevestigen hierbij dat zij met elkaar zijn overeengekomen de Bestuurlijke Fusie 

aan te gaan, zulks per de Effectieve Datum en onder de bepalingen en bedingen als ge-

constateerd in deze akte, deze overeenkomst verder ook aan te duiden als: de Over-

eenkomst tot Bestuurlijke Fusie. 

HOOFDSTUK III: DE BESTUURSOVERDRACHTEN 

Ingevolge de Overeenkomst tot Bestuurlijke Fusie dragen de Overdragende Schoolbe-

sturen hierbij met ingang van de Effectieve Datum over aan de Stichting: het bestuur 



TRIP  Advocaten & Notarissen - 8 - 

51900826/KAB/rv 

conceptdatum: 18 november 2020 

over de respectievelijk door hen in stand gehouden scholen, een en ander in de zin van 

artikel 56 van de WPO en meer in het bijzonder: 

Bakkeveen: 

a. PCBO Bakkeveen draagt hierbij in bovenbedoelde zin het bestuur over Betrouwen 

over aan de Stichting; 

Ureterp: 

b. PCBO Ureterp draagt hierbij in bovenbedoelde zin het bestuur over de Opdracht 

over aan de Stichting; 

Gorredijk: 

c. PCBO Gorredijk draagt hierbij in bovenbedoelde zin het bestuur over de Librije 

over aan de Stichting; 

Nij Beets: 

d. PCBO Nij Beets draagt hierbij in bovenbedoelde zin het bestuur over de Arke over 

aan de Stichting; 

al welke bestuursoverdrachten de Stichting hierbij in bovenbedoelde zin aanvaardt. 

HOOFDSTUK IV. BEPALINGEN EN BEDINGEN BESTUURSOVERDRACHTEN 

Partijen stellen vast dat ter zake van de Bestuursoverdrachten, zoals geconstateerd in 

Hoofdstuk III van deze akte, van toepassing zijn de volgende bepalingen en bedingen, 

waarin: 

- elk van de aldaar afzonderlijk bedoelde bestuursoverdrachten ook wordt aangeduid 

als: de Bestuursoverdracht; 

- elk van de scholen waarover daarbij het bestuur is overgedragen ook wordt aange-

duid als: de School; 

- de daarbij optredende, het bestuur overdragende partij ook wordt aangeduid als: 

de Overdrager; 

- de daarbij optredende, het bestuur verkrijgende partij, zijnde de Stichting, ook 

wordt aangeduid als: de Verkrijger; en tenslotte 

- de Overdrager en de Verkrijger gezamenlijk ook worden aangeduid als: Betrokken 

Partijen; 

een en ander behoudens voor zover het tegendeel uit deze akte blijkt. 

Ingangsdatum 

Artikel 1. 

De Bestuursoverdracht heeft plaats met ingang van de Effectieve Datum. 
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Tegenprestatie 

Artikel 2. 

Onverminderd het in de WPO en het overigens in deze akte bepaalde, waarmee Be-

trokken Partijen verklaren genoegzaam bekend te zijn en hetgeen zij aanvaarden, is de 

Verkrijger wegens de Bestuursoverdracht niet tot enige – verdere – tegenprestatie ge-

houden jegens de Overdrager. 

Personeel 

Artikel 3. 

De Verkrijger benoemt het aan de Scholen verbonden personeel met ingang van de Ef-

fectieve Datum in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in 

de akte van benoeming van elk betreffend personeelslid, dan wel het daarvoor krach-

tens nadere overeenkomst met het betreffende personeelslid onmiddellijk voorafgaand 

aan de Effectieve Datum in afwijking of aanvulling van deze akte van benoeming of an-

derszins geldende. 

Overdracht activa en passiva 

Artikel 4. 

1. De Overdrager draagt met ingang van de Effectieve Datum aan de Verkrijger over 

alle activa, te weten zaken, goederen, overeenkomsten en rechten, als dienstbaar 

aan de instandhouding van de School, zoals overigens aan Betrokken Partijen ge-

noegzaam bekend, welke overdracht de Verkrijger hierbij aanvaardt. 

2. Deze akte heeft zoveel mogelijk te gelden als leveringshandeling met ingang van 

de Effectieve Datum, zulks onverminderd het overigens in deze akte bepaalde. 

 Elk van Betrokken Partijen is met ingang van de Effectieve Datum bevoegd en hier-

bij mede namens de ander gemachtigd om rechtshandelingen te verrichten welke 

strekken ter uitvoering van deze levering. 

 Niettemin is elk van Betrokken Partijen met ingang van de Effectieve Datum jegens 

de ander verplicht om onverwijlde medewerking te verlenen aan rechtshandelingen 

welke strekken ter uitvoering van deze levering. 

3. De Verkrijger neemt met ingang van de Effectieve Datum van de Overdrager in het 

geheel als eigen verplichting over alle passiva als direct betrekking hebbend op de 

gerechtigdheid tot-, respectievelijk instandhouding en het onderhoud van de activa 
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zoals door de Overdrager aan de Verkrijger overgedragen en aan Partijen genoeg-

zaam bekend, mitsdien tevens de in artikel 5 bedoelde activa, zulks onder vrijwa-

ring van de Overdrager ter zake. 

4. De Overdrager verklaart ten behoeve van de Verkrijger dat haar gehele vermogen, 

met alle daartoe behorende activa en passiva, is bestemd voor- en dienstbaar is 

aan de instandhouding van de School, respectievelijk betrekking heeft op de in-

standhouding van de School. 

Deze Overdrager verklaart voorts ten behoeve van de Verkrijger dat de hem betref-

fende van de Vermogensoverzichten voor de Bestuurlijke Fusie een getrouw beeld 

geeft van zijn vermogen en resultaat en dat zijn activiteiten vanaf datum tot de 

Effectieve Datum volgens een bestendige gedragslijn en binnen het kader van de 

bij instandhouding van de School redelijkerwijs passende bestuurlijke activiteiten 

zijn verricht, respectievelijk zullen worden verricht en dat er tot de Effectieve Datum 

geen handelingen zijn verricht en verplichtingen zijn aangegaan, respectievelijk zul-

len worden verricht en zullen worden aangegaan, welke niet passen in voormelde 

bestendige gedragslijn en binnen voormeld kader. 

 De Verkrijger aanvaardt deze verklaringen van de Overdrager en verlangt van de 

Overdrager geen verdere opgaven of verklaringen ter zake. 

5. De door de Verkrijger van de Overdrager volgens de voorgaande leden overgeno-

men activa en passiva zijn met ingang van de Effectieve Datum voor rekening en 

risico van de Verkrijger. 

Gebouwen en terreinen 

Artikel 5. 

1. Tot de door de Overdrager aan de Verkrijger overgedragen activa behoren de ge-

bouwen en terreinen welke bestemd zijn voor de instandhouding van de School en 

eigendom van de Overdrager zijn, deze gebouwen en terreinen verder in deze akte 

ook aan te duiden als: het Registergoed. 

2. Eveneens behoren tot de door Overdrager aan de Verkrijger overgedragen activa 

de persoonlijke gebruiksrechten, waaronder mede begrepen rechten uit een huur-

overeenkomst, met betrekking tot de gebouwen en terreinen welke bestemd zijn 

voor de instandhouding van de School, voor zover deze niet eigendom van de 

Overdrager zijn. 
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 De Verkrijger is jegens de Overdrager verplicht de ter zake deze persoonlijke ge-

bruiksrechten geldende verplichtingen in het geheel als eigen verplichting over te 

nemen en de Overdrager ter zake te vrijwaren. 

3. Het Registergoed zal door de Verkrijger worden gebruikt ten behoeve van de in-

standhouding van de School, zulks alles onverminderd en met inachtneming van 

het in de WPO bepaalde, in het bijzonder het in de artikelen 106 tot en met 110 van 

die wet bepaalde, waarmee de Verkrijger verklaart genoegzaam bekend te zijn. 

4. Levering van het Registergoed heeft plaats bij afzonderlijke notariële akte. 

Rechten en verplichtingen volgens de WPO 

Artikel 6. 

1. Met ingang van de Effectieve Datum treedt de Verkrijger ter zake van de School in 

alle rechten en verplichtingen als volgens de WPO. 

2. De Overdrager kan met ingang van de Effectieve Datum ter zake van de School 

krachtens de WPO geen rechten meer doen gelden, anders dan ter ondersteuning 

van de voormelde rechtspositie van de Verkrijger, waartoe de Overdrager jegens 

de Verkrijger ook verplicht is. 

3. Voor zover en voor zolang op grond van de WPO ter zake van de School bekosti-

ging welke betrekking heeft op de periode vanaf de Effectieve Datum is uitgekeerd 

aan de Overdrager, geldt het in de vorige leden bepaalde onverkort en is: 

 a. enerzijds de Overdrager jegens de Verkrijger verplicht gehouden de aldus uit-

gekeerde bekostiging voetstoots aan de Verkrijger te voldoen; 

 b. anderzijds de Verkrijger jegens de Overdrager gehouden de aldus door de 

Overdrager aan de Verkrijger voldane bekostiging te besteden met inachtne-

ming van de WPO ten behoeve van de School en daarover op eerste verzoek 

van de Overdrager daarover schriftelijk verantwoording af te leggen. 

4. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet, dat Partijen over en weer gehouden zijn er hun 

volle en onvoorwaardelijke medewerking aan te verlenen dat in de aldaar bedoelde 

omstandigheden de overgang van bedoelde bekostiging in juridische zin zo spoe-

dig mogelijk zal plaatsvinden. 

Overdracht liquide middelen 

Artikel 7. 
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1. Tot de door de Overdrager aan de Verkrijger overgedragen activa behoren de 

daarvan deel uitmakende liquide middelen, waarvan bij gelegenheid van het verlij-

den van de in artikel 5 lid 4 bedoelde notariële akte door de Overdrager aan de 

Verkrijger zal worden voldaan een bedrag als hierna in lid 2 te specificeren, onver-

minderd het hiervoor, in het bijzonder in artikel 4 bepaalde. 

2. Ingevolge het in lid 1 bepaalde wordt aan de Verkrijger overgedragen een bedrag 

aan liquide middelen: 

 a. voor zover het betreft PCBO Bakkeveen: een bedrag groot euro (€ ); 

 b. voor zover het betreft PCBO Ureterp: een bedrag groot: euro (€ ); 

 c. voor zover het betreft PCBO Gorredijk: een bedrag groot euro (€ ); 

 d. voor zover het betreft PCBO Nij Beets: een bedrag groot euro (€ ). 

3. De hiervoor in dit artikel bedoelde overdracht heeft plaats door creditering van een 

kwaliteitsbankrekening ten name van het notariskantoor waarop de in de aanhef 

van deze akte genoemde notaris is verbonden met rekeningnummer NL02 RABO 

030.90.37.557. 

 Bij de in artikel 5 lid 4 bedoelde notariële akte zal de Verkrijger aan de Overdrager 

kwijting verlenen voor de voldoening van dit bedrag. 

Reservering 

Artikel 8. 

1. Van het door de Verkrijger van de Overdrager verkregen vermogen worden, uitge-

drukt in de valutaeenheid euro, gereserveerd als publieke middelen, respectievelijk 

private middelen, verbonden aan de betreffende school: 

 a. als verbonden aan Betrouwen worden door de Verkrijger gereserveerd; 

  - aan publieke middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

  - aan private middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

 b. als verbonden aan de Opdracht worden door de Verkrijger gereserveerd; 

  - aan publieke middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

  - aan private middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

 c. als verbonden aan de Librije worden door de Verkrijger gereserveerd; 

  - aan publieke middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

  - aan private middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

 d. als verbonden aan de Arke worden door de Verkrijger gereserveerd; 

  - aan publieke middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 
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  - aan private middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

2. Van het eigen vermogen van de Verkrijger zal door Verkrijger per de Effectieve Da-

tum als verbonden aan Rehoboth worden gereserveerd: 

 a. aan publieke middelen een bedrag groot: euro (€ ,=); 

 b. aan private middelen een bedrag groot: euro (€ ,=). 

3. Van de ingevolge de voorgaande leden per School gereserveerde private middelen 

zal een bedrag groot tienduizend euro (€ 10.000,--) door de Verkrijger nader wor-

den gereserveerd voor ouderactiviteiten, te weten: activiteiten specifiek voor ouders 

tot behoud en versterking van hun betrokkenheid en onderlinge samenhang. 

HOOFDSTUK V: DE OVERDRACHT VAN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 

Ingevolge de Overeenkomst tot Bestuurlijke Fusie draagt de Vereniging hierbij met in-

gang van de Effectieve Datum over aan de Stichting: de Ondersteunende Activiteiten, 

welke overdracht de Stichting hierbij aanvaardt. 

HOOFDSTUK VI: BEPALINGEN EN BEDINGEN OVERDRACHT ONDERSTEU-

NENDE ACTIVITEITEN 

Partijen stellen vast dat ter zake van de Overdracht van Ondersteunende Activiteiten, 

zoals geconstateerd in Hoofdstuk V van deze akte, van toepassing zijn de volgende be-

palingen en bedingen, waarin: 

- de Overdracht van Ondersteunende Activiteiten ook wordt aangeduid als: de Over-

dracht; 

- de Vereniging ook wordt aangeduid als: de Overdrager; 

- de Stichting ook wordt aangeduid als: de Verkrijger; en tenslotte 

- de Overdrager en de Verkrijger gezamenlijk ook worden aangeduid als: Betrokken 

Partijen; 

een en ander behoudens voor zover het tegendeel uit deze akte blijkt. 

Ingangsdatum 

Artikel 1. 

De Overdracht heeft plaats met ingang van de Effectieve Datum. 

Tegenprestatie 

Artikel 2. 

De Verkrijger is wegens de Overdracht niet tot enige – verdere – tegenprestatie gehou-

den jegens de Overdrager. 

Personeel 
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Artikel 3. 

De Verkrijger benoemt het aan de Overdrager verbonden personeel met ingang van de 

Effectieve Datum in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in 

de akte van benoeming van elk betreffend personeelslid, dan wel het daarvoor krach-

tens nadere overeenkomst met het betreffende personeelslid onmiddellijk voorafgaand 

aan de Effectieve Datum in afwijking of aanvulling van deze akte van benoeming of an-

derszins geldende. 

Overdracht activa en passiva 

Artikel 4. 

1. De Overdrager draagt met ingang van de Effectieve Datum aan de Verkrijger over 

alle activa, te weten zaken, goederen, overeenkomsten en rechten, als behorende 

tot dienstbaar aan de activiteiten van de Overdrager, zoals overigens aan Betrok-

ken Partijen genoegzaam bekend, welke overdracht de Verkrijger hierbij aanvaardt. 

2. Deze akte heeft zoveel mogelijk te gelden als leveringshandeling met ingang van 

de Effectieve Datum, zulks onverminderd het overigens in deze akte bepaalde. 

 Elk van Betrokken Partijen is met ingang van de Effectieve Datum bevoegd en hier-

bij mede namens de ander gemachtigd om rechtshandelingen te verrichten welke 

strekken ter uitvoering van deze levering. 

 Niettemin is elk van Betrokken Partijen met ingang van de Effectieve Datum jegens 

de ander verplicht om onverwijlde medewerking te verlenen aan rechtshandelingen 

welke strekken ter uitvoering van deze levering. 

3. De Verkrijger neemt met ingang van de Effectieve Datum van de Overdrager in het 

geheel als eigen verplichting over alle passiva als direct betrekking hebbend op de 

gerechtigdheid tot-, respectievelijk instandhouding en het onderhoud van de activa 

zoals door de Overdrager aan de Verkrijger overgedragen en aan Partijen genoeg-

zaam bekend, zulks onder vrijwaring van de Overdrager ter zake. 

4. De Overdrager verklaart ten behoeve van de Verkrijger dat haar gehele vermogen, 

met alle daartoe behorende activa en passiva, is bestemd voor- en dienstbaar is 

aan de activiteiten van de Overdrager, respectievelijk daarop betrekking heeft. 

Deze Overdrager verklaart voorts ten behoeve van de Verkrijger dat de hem betref-

fende van de Vermogensoverzichten voor de Overdracht van Ondersteunende Ac-

tiviteiten Fusie een getrouw beeld geeft van zijn vermogen en resultaat en dat zijn 
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activiteiten vanaf datum tot de Effectieve Datum volgens een bestendige ge-

dragslijn en binnen het kader van zijn activiteiten redelijkerwijs passende bestuur-

lijke activiteiten zijn verricht, respectievelijk zullen worden verricht en dat er tot de 

Effectieve Datum geen handelingen zijn verricht en verplichtingen zijn aangegaan, 

respectievelijk zullen worden verricht en zullen worden aangegaan, welke niet pas-

sen in voormelde bestendige gedragslijn en binnen voormeld kader. 

 De Verkrijger aanvaardt deze verklaringen van de Overdrager en verlangt van de 

Overdrager geen verdere opgaven of verklaringen ter zake. 

5. De door de Verkrijger van de Overdrager volgens de voorgaande leden overgeno-

men activa en passiva zijn met ingang van de Effectieve Datum voor rekening en 

risico van de Verkrijger. 

Overdracht liquide middelen 

Artikel 7. 

1. Tot de door de Overdrager aan de Verkrijger overgedragen activa behoren de 

daarvan deel uitmakende liquide middelen, waarvan bij gelegenheid van het verlij-

den van de in artikel 5 lid 4 van Hoofdstuk IV bedoelde notariële akte door de Over-

drager aan de Verkrijger zal worden voldaan een bedrag groot euro (€ ). 

2. De hiervoor in dit artikel bedoelde overdracht heeft plaats door creditering van een 

kwaliteitsbankrekening ten name van het notariskantoor waarop de in de aanhef 

van deze akte genoemde notaris is verbonden met rekeningnummer NL02 RABO 

030.90.37.557. 

 Bij de in artikel 5 lid 4 van Hoofdstuk IV bedoelde notariële akte zal de Verkrijger 

aan de Overdrager kwijting verlenen voor de voldoening van dit bedrag 

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN BESTUURLIJKE FUSIE 

Partijen stellen vast dat ter zake van het in deze akte bepaalde door hen voorts nog het 

navolgende is overeenkomen. 

Gelding overige bepalingen en bedingen 

Artikel 11. 

Voor zover daaraan bij deze akte geen uitvoering is gegeven en voor zover daarvan bij 

deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijft tussen Partijen van kracht en toepassing 

hetgeen zij ter zake van de Bestuurlijke Fusie schriftelijk zijn overeengekomen. 

Onvoorwaardelijkheid 

Artikel 12. 
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De bij deze akte geconstateerde overeenkomst en rechtshandelingen zijn onvoorwaar-

delijk en mitsdien niet onderworpen aan enige ontbindende of opschortende voor-

waarde. 

Uitsluiting ontbinding 

Artikel 13. 

Geen van Partijen kan de in deze akte geconstateerde overeenkomst en rechtshande-

lingen ontbinden of doen ontbinden. 

Woonplaats 

Artikel 14. 

Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor de fiscale gevolgen, wordt 

door Partijen woonplaats gekozen ten kantore waar het protocol waartoe deze akte be-

hoort, zich bevindt, alsmede, voor zover nodig, ten kantore van de Dienst voor het ka-

daster en de openbare registers waar deze akte wordt ingeschreven. 

HOOFDSTUK IX: OVERDRACHTSBELASTING EN SCHENKBELASTING  

Artikel 15. 

a.  De Verkrijger verklaart met betrekking tot de in deze akte geconstateerde rechts-

handelingen een beroep te doen, respectievelijk te zullen doen op de vrijstelling 

van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub k. Wet op belastingen 

van rechtsverkeer, zodat ter zake van de verkrijging van de Registergoederen geen 

overdrachtsbelasting is verschuldigd. 

b. Partijen stellen vast, zulks onder verwijzing naar gemelde, als BIJLAGE   aan 

deze akte gehechte brief van de Belastingdienst, dat terzake van de in deze akte 

vervatte rechtshandelingen geen schenkbelasting is verschuldigd. 

SLOT 

Slotverklaring van de verschenen personen 

De verschenen personen hebben ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gele-

genheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; 

2. dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze akte; en 

3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van deze akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 
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Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte ver-

meld. 

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke 

inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de 

verschenen personen een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de ver-

schenen personen gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen 

voortvloeien uit de inhoud van deze akte. 

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn 

door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen personen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de 

verschenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 


