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Vandaag, @,
verschenen voor mij, mr Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente
Noardeast-Fryslân, kantoorhoudende te Dokkum:
1. @,
in deze akte handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders, rechtsgeldig
vertegenwoordigers van de statutair in de gemeente Schiermonnikoog gevestigde
stichting:
Stichting Samenwerkingsschool Yn de mande, statutair gevestigd in de
gemeente Schiermonnikoog, kantoorhoudende te 9166 RB Schiermonnikoog, F.H.
Gasaustraat 22, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 56815808;
hierna te noemen: ‘de overdragende rechtspersoon’;
2. @,
in deze akte handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Wilhelmina
van Gent, die woonplaats kiest op het kantoor van na te noemen gemeente
Schiermonnikoog, geboren in de gemeente Arnhem op éénentwintig juni
negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende met een rijbewijs afgegeven
onder nummer 5263733193, afgegeven in de gemeente Groningen op dertien
november tweeduizend vijftien,
die bij het geven van de volmacht handelde in haar hoedanigheid van
burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon:
Gemeente Schiermonnikoog, gevestigd te Schiermonnikoog, kantoorhoudende te
9166 LX Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5,
hierna te noemen: ‘de verkrijgende rechtspersoon’.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:
INLEIDING
1. De overdragende rechtspersoon voert het bestuur over een samenwerkingsschool
in de gemeente Schiermonnikoog.
2. De overdragende rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon zijn
overeengekomen per één januari tweeduizend éénentwintig (01-01-2021) een
bestuursoverdracht te realiseren, waarbij de overdragende rechtspersoon het
bestuur over de door de overdragende rechtspersoon in stand gehouden school per
genoemde datum, hierna ook: ‘overdrachtsdatum’, overdraagt aan de verkrijgende
rechtspersoon.
3. De bestuursoverdracht is gebaseerd op de opgestelde fusie-effectrapportage en de
op basis daarvan genomen besluiten van de Medezeggenschapsraad en het
bestuur van de overdragende rechtspersoon alsmede de gemeenteraad van de
verkrijgende rechtspersoon.
4. De Minister van Basis en Voortgezet Onderwijs heeft de omzetting van een
bekostigde samenwerkingsschool in een bekostigde openbare school per één
januari tweeduizend éénentwintig (01-01-2021) goedgekeurd.
5. Ter voldoening van de in artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs voor een
bestuursoverdracht van een openbare school gestelde voorwaarden en ter
uitvoering van de door de rechtspersonen genomen besluiten verklaarden de

blad 2

C

O

N

C

EP
T

comparanten, handelend als gemeld, het volgende:
SCHOOL
De overdragende rechtspersoon houdt in stand de Samenwerkingsschool Yn de Mande,
met adres: 9166 RB Schiermonnikoog, F.H. Gasaustraat 22, BRIN-nummer 04JI;
hierna te noemen: ‘de school’.
OVERDRACHT BESTUUR
1. De overdragende rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon zijn, na
ingewonnen advies van de Medezeggenschapsraad, overeengekomen de
instandhouding van de school, met alle daarbij behorende rechten en
verplichtingen, activa en passiva over te dragen aan de verkrijgende rechtspersoon,
zoals bedoeld in artikel 49 van de Wet op het Primair Onderwijs.
Tevens zal de overdragende rechtspersoon alle overige tot het vermogen van de
overdragende rechtspersoon behorende activa en passiva overdragen aan de
verkrijgende rechtspersoon.
2. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de overdragende rechtspersoon bij
deze over te dragen aan de verkrijgende rechtspersoon het bestuur over voormelde
school, welk bestuur de verkrijgende rechtspersoon verklaarde te aanvaarden,
zulks per één januari tweeduizend éénentwintig (01-01-2021).
3. Geconstateerd wordt dat ingevolge het bepaalde in de wet de verkrijgende
rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen treedt die
de overdragende rechtspersoon bezat in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag in
de zin van voormelde wet.
4. De overdracht geschiedt om niet, ter uitvoering van voormelde overeenkomst.
PERSONEEL EN LEERLINGEN
1. De verkrijgende rechtspersoon verklaarde dat zij het personeel van de
overdragende rechtspersoon per de overdrachtsdatum aan de school aanstelt, in
gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de akte van
aanstelling.
2. Door de bestuursoverdracht treedt de verkrijgende rechtspersoon in alle rechten en
verplichtingen ten aanzien van de leerlingen die zijn ingeschreven bij de school.
Alle leerlingen, dan wel hun ouders/verzorgers, worden in kennis gesteld van de
bestuursoverdracht.
REGISTERGOEDEREN
De overdragende rechtspersoon heeft geen registergoederen op naam.
VERPLICHTINGEN
1. De verkrijgende rechtspersoon neemt met ingang van de overdrachtsdatum van de
overdragende rechtspersoon over alle (financiële) verplichtingen van de
overdragende rechtspersoon die behoren tot de school, welke verplichtingen
genoegzaam aan partijen bekend zijn, zodat zij daarvan geen nadere beschrijving
verlangen. De verkrijgende rechtspersoon verklaart alle (financiële) verplichtingen
over te nemen en de overdragende rechtspersoon ter zake te vrijwaren.
2. Partijen zijn ermee bekend dat gemelde overneming van verplichtingen als hiervoor
bedoeld eerst werking heeft jegens een derde, indien deze derde zijn toestemming
heeft gegeven. Voor zover de derden nog geen toestemming hebben verleend aan
de overneming, zal de verkrijgende rechtspersoon op korte termijn, ter verkrijging
van de hiervoor bedoelde toestemming, de derden van de overname kennis geven.
De overdragende rechtspersoon machtigt hierbij, voor zover nog nodig, de
verkrijgende rechtspersoon om met de derde(n) in overleg te treden om de
toestemming te verkrijgen.
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RECHTSVERHOUDINGEN
1. De rechtsverhoudingen die behoren tot de school worden door de overdragende
rechtspersoon overgedragen als bedoeld in artikel 6:159 van het Burgerlijk
Wetboek en met ingang van de overdrachtsdatum door de verkrijgende
rechtspersoon overgenomen. Tot deze rechtsverhoudingen worden uitdrukkelijk
ook gerekend de eventuele huur- en/of gebruiksovereenkomsten met betrekking tot
de locatie van de school waarvan de overdragende rechtspersoon niet het
registergoed in eigendom heeft. Het betreft voorts alle rechtsverhoudingen die
overigens direct betrekking hebben op en noodzakelijk zijn voor de continuering
van het onderwijs verzorgd op de school, welke rechtsverhoudingen partijen voor
het overige genoegzaam bekend zijn, zodat zij geen nadere beschrijving daarvan
verlangen. De overdragende rechtspersoon verklaart de rechtsverhoudingen per de
overdrachtsdatum over te dragen.
2. Partijen zijn ermee bekend dat gemelde contractsoverneming eerst werking heeft
jegens een wederpartij, als deze zijn medewerking heeft verleend. Voor zover de
wederpartijen nog geen medewerking hebben verleend aan de
contractovernemingen, zal de verkrijgende rechtspersoon op korte termijn, ter
verkrijging van de hiervoor bedoelde medewerking, de wederpartijen van de
contractoverneming kennis geven. De overdragende rechtspersoon machtigt
hierbij, voor zover nog nodig, de verkrijgende rechtspersoon om met de
wederpartij(en) in overleg te treden om de medewerking te verkrijgen.
De overdragende rechtspersoon staat er jegens de verkrijgende rechtspersoon
voor in dat er thans geen achterstand in de betalingen bestaat. De verkrijgende
rechtspersoon vrijwaart de overdragende rechtspersoon voor verplichtingen na de
datum van de bestuursoverdracht.
SCHULDOVERNEMING
1. De overdragende rechtspersoon draagt met ingang van de overdrachtsdatum over
aan de verkrijgende rechtspersoon alle verplichtingen behorende tot de school en
alle schulden, welke verplichtingen en schulden de verkrijgende rechtspersoon
hierbij verklaart per de overdrachtsdatum over te nemen. De verplichtingen en
schulden behorende tot de school zijn genoegzaam aan partijen bekend, zodat zij
daarvan geen nadere beschrijving verlangen.
2. Partijen zijn ermee bekend dat gemelde schuldoverneming eerst werking heeft
jegens een schuldeiser, indien deze zijn toestemming heeft gegeven. De
verkrijgende rechtspersoon zal, ter verkrijging van de hiervoor vermelde
toestemming, de schuldeiser(s) op zo kort mogelijke termijn van de overneming in
kennis stellen. De overdragende rechtspersoon machtigt hierbij, voor zover nodig,
de verkrijgende rechtspersoon om met de schuldeiser(s) in overleg te treden om de
toestemming te verkrijgen.
3. De vorderingsrechten worden geleverd per de overdrachtsdatum, door deze akte
en mededeling daarvan aan de betrokken schuldenaren. De mededeling, voor
zover niet al geschied, zal geschieden door de overdragende rechtspersoon,
onverminderd de bevoegdheid van de verkrijgende rechtspersoon dit te doen.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
1. Alle overige activa en passiva die tot de school behoren, zoals onder meer
roerende zaken, volledige inventaris, vorderingen op derden (inclusief vorderingen
op overheden, relaties, vergunningen, intellectuele eigendomsrechten,
handelsnamen en daaraan verwante rechten, alsmede andere rechten die ten
gevolge van de bestuursoverdracht en hetgeen verder overeengekomen is met
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ingang van de overdrachtsdatum op de verkrijgende rechtspersoon dienen over te
gaan, worden aan de verkrijgende rechtspersoon geleverd respectievelijk door de
verkrijgende rechtspersoon overgenomen, vrij van beperkte rechten,
gebruiksrechten van derden, beslagen en bevoorrechte schulden en vrij van
bijzondere lasten en beperkingen, behoudens die bijzondere lasten en beperkingen
2. Deze activa en passiva zijn voor partijen genoegzaam bekend, zodat zij daarvan
geen nadere beschrijving verlangen.
3. De overdragende rechtspersoon garandeert dat zij behoudens de in
deze akte opgenomen beperkingen, over de over te dragen activa de vrije
beschikking heeft. De verkrijgende rechtspersoon verklaart de over te nemen
passiva voor haar rekening te nemen en de overdragende rechtspersoon te
vrijwaren.
VOLTOOING OVERDRACHT
1. De in de bestuursoverdracht begrepen roerende zaken zijn aan de verkrijgende
rechtspersoon overgedragen doordat deze per de overdrachtsdatum in staat zal
worden gesteld de macht over die zaken uit te oefenen die de overdragende
rechtspersoon had. Voor zover deze zaken door derden worden gehouden,
geschiedt de levering per de datum van de bestuursoverdracht door deze akte en
mededeling aan de houder(s) van die zaken. De mededelingen zullen geschieden
door de overdragende rechtspersoon onverminderd de bevoegdheid van de
verkrijgende rechtspersoon dit te doen.
2. Als en voor zover deze akte met betrekking tot enig in de bestuursoverdracht
begrepen goed de overdracht niet bewerkstelligt, is de overdragende rechtspersoon
gehouden alsnog aan de totstandkoming van de overdracht, per de
overdrachtsdatum, mee te werken. De overdragende rechtspersoon verleent bij
deze aan de verkrijgende rechtspersoon onherroepelijk volmacht om die levering
alsnog tot stand te brengen.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor de uitvoering van deze akte, waaronder begrepen de inschrijving
daarvan in de openbare registers, alsmede voor aangelegenheden betreffende de
overdrachtsbelasting, woonplaats op het kantoor van de bewaarder van deze akte.
BESLUITEN
Aan deze akte worden gehecht:
brief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake omzetting naar
bekostigde openbare school;
het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schiermonnikoog;
het besluit van de Medezeggenschapsraad.
WAARVAN AKTE is verleden te Dokkum op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten/partijen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparanten en
vervolgens door mij, notaris, om @ ondertekend.

