
AKTE VAN FUSIE STICHTING STICHTING ISALA KLINIEKEN EN 
STICHTING ZORGCOMBINATIE "NOORDERBOOG" 
2016.506225 IMT/hs 

Op een en dertig december tweeduizend zestien verscheen voor mij, 	 
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle, 	 
Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari 	 
negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 
8021 EV Zwolle, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 	 
A. de stichting: STICHTING ZORGCOMBINATIE "NOORDERBOOG", 	 

statutair gevestigd te Meppel, kantoorhoudende Hoogeveenseweg 38, 7943 - 
KA Meppel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04073654, 	
hierna te noemen: de verdwijnende rechtspersoon; 	  

B. de stichting: STICHTING ISALA KLINIEKEN, statutair gevestigd te 	 
gemeente Zwolle, kantoorhoudende Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05062128, 	  
hierna te noemen: de verkrijgende rechtspersoon. 	  

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de verdwijnende 	 
rechtspersoon tezamen met de verkrijgende rechtspersoon bij deze akte een 	 
fusie in de zin van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, tot stand brengt, waarbij de 
verkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen van de verdwijnende 	 
rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt en waardoor de verdwijnende 	 
rechtspersoon ophoudt te bestaan. 	  
Dienaangaande verklaarde de comparante, handelend als gemeld: 	  
VASTSTELLINGEN. 	 
Artikel I. 	 
Aan de navolgende vereisten voor de totstandkoming van de fusie tussen de 	 
verdwijnende rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon is voldaan: 	 
1. De verdwijnende rechtspersoon is niet ontbonden of verkeert niet in staat van 

faillissement of surseance van betaling. 	  
2. De fuserende rechtspersonen zijn niet verplicht tot openbaarmaking van hun 

jaarrekening of andere financiële verantwoording. 	  
3. Aangezien de te fuseren rechtspersonen beide de rechtsvorm hebben van 	

een stichting behoefde het bepaalde in de leden 2 en 4 van artikel 314, Boek 
2, Burgerlijk Wetboek, niet te  worden  nageleefd. 	  

VOORBEREIDING. 	 
Artikel  II.  	 
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht: 	  
1. Door het bestuur van de verdwijnende rechtspersoon en door het bestuur 	

van de verkrijgende rechtspersoon is een voorstel tot fusie opgesteld, als 	
bedoeld in artikel 312, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, welk fusievoorstel op 	 
zeventien oktober tweeduizend zestien door alle bestuurders van de 	 
verdwijnende rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon is 	 
ondertekend. 	  

2. Het bestuur van de verdwijnende rechtspersoon en het bestuur van de 	 
verkrijgende rechtspersoon hebben een schriftelijke toelichting, als bedoeld - 
in artikel 313, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, opgesteld. 	  

3. Op eenentwintig oktober tweeduizend zestien hebben de fuserende 	 
rechtspersonen het voorstel tot fusie neergelegd ten kantore van het 	 
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handelsregister van de Kamer van Koophandel. 	  

4. Op zesentwintig oktober tweeduizend zestien hebben de besturen van de ---- 
fuserende rechtspersonen in het landelijk verspreide dagblad: "Trouw" 	 
aangekondigd dat de sub 3 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad. 	 

5. Op negen en twintig november tweeduizend zestien heeft de Kamer van 	 
Koophandel schriftelijk bericht, dat het voorstel tot fusie vanaf eenentwintig 	
oktober tweeduizend zestien bij het handelsregister voor een ieder ter inzage 
heeft gelegen. 	  

6. De Griffier van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle heeft op een 	 
december tweeduizend zestien een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat er 
niet tegen het voorstel tot fusie in verzet is gekomen, als bedoeld in artikel 	
316, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 	  

7. De Griffier van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft op 	 
negentwintig november tweeduizend zestien een verklaring afgegeven, 	 
waaruit blijkt dat er niet tegen het voorstel tot fusie in verzet is gekomen, als - 
bedoeld in artikel 316, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 	  

8. Na de totstandkoming van het voorstel tot fusie zijn de besturen van de 	 
fuserende rechtspersonen geen belangrijke wijzigingen bekend geworden in 
de omstandigheden, die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel 
tot fusie of in de toelichting daarbij. 	  

BESLUITVORMING. 	 
Artikel  Ill. 	 
Het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon heeft in zijn vergadering van een 
december tweeduizend zestien het besluit tot fusie genomen conform de 	 
letterlijke tekst van het voorstel tot fusie. 	  
Het bestuur van de verdwijnende stichting heeft in zijn vergadering van een 	 
december tweeduizend zestien het besluit tot fusie genomen conform de 	 
letterlijke tekst van het voorstel tot fusie. 	  
UITVOERING FUSIEBESLUITEN. 	 
Artikel  IV. 	 
1. De fusie van de verkrijgende rechtspersoon en de verdwijnende 	 

rechtspersoon komt bij deze akte tot stand en wordt van kracht met ingang 	
van de dag na de datum, in het hoofd van deze akte vermeld, derhalve op 	
een januari tweeduizend zeventien, per welke datum de verdwijnende 	 
rechtspersoon ophoudt te bestaan en per welke datum haar vermogen onder 
algemene titel op de verkrijgende rechtspersoon zal zijn overgegaan. 	 

2. De verkrijgende rechtspersoon zal binnen acht dagen na heden een afschrift 
van deze akte en van de aan de voet van deze akte gestelde notariële 	 
verklaring neerleggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 	  

3. Voor zover nodig zal de verkrijgende rechtspersoon binnen een maand na de 
fusie aan de beheerders van andere openbare registers waarin overgang van 
rechten of de fusie kan  worden  ingeschreven hiervan opgave doen. 	 

4. De financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersoon zullen in de 	 
jaarrekening of andere financiële verantwoording van de verkrijgende 	 
rechtspersoon  worden  verantwoord met ingang van een januari tweeduizend 
zeventien. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de verdwijnende 	
rechtspersoon rusten na de fusie op de verkrijgende rechtspersoon, met 	 

	

inachtneming van het bepaalde in artikel 321, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.- 	
STATUTENWIJZIGING VAN DE VERKRIJGENDE RECHTSPERSOON 	 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het hiervoor 
bedoelde besluit van het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon, dat met het - 
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van kracht worden van deze fusie de statuten van de verkrijgende rechtspersoon 
worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: 	  
	 STATUTEN. 	 
Naam, zetel, groep en aansprakelijkheid 	 
Artikel 1. 	 
1. De stichting draagt de naam: Stichting lsala klinieken. 	  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. 	  
3. De stichting is in een groep verbonden met de stichting: Stichting holding 	 

Isela klinieken, statutair gevestigd in de gemeente Zwolle, hierna te noemen: 
de holdingstichting. 	  

4. De stichting is mede aansprakelijk voor de schulden ontstaan bij de 	 
holdingstichting. 	  

Doel. Geen winstoogmerk 	  
Artikel 2. 	 
1. De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten 

doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de 	 
verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en 	
voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 	  

2. De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel jaarlijks behaalde 	 
overschotten mogen uitsluitend worden aangewend ten bate van een 	 
algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene Wet inzake 	
Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving met een 	 
gelijksoortige doelstelling. 	  

Middelen 	 
Artikel 3. 	 
1. 	De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 	  

a. het oprichten, beheren, exploiteren en in stand houden van ziekenhuizen 
en verpleeghuizen met bijbehorende voorzieningen en aanverwante 	 
instellingen; 	  

b. het geven van medisch-specialistische, verpleegkundige en 	 
paramedische zorg, zowel intramuraal als extramuraal, die doeltreffend, 
doelmatig en patiëntgericht is; 	  

c. het bevorderen van een regionaal beleid voor de gezondheidszorg door 
het samenwerken met andere instellingen, organen en personen, 	 
werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg; 	  

d. het (laten) geven van, het meewerken aan het bevorderen van 	 
universitaire opleidingen en van beroepsgericht onderwijs op het gebied 
van de gezondheidszorg; 	  

e. het meewerken aan en het bevorderen van klinisch wetenschappelijk 	
onderzoek en gezondheidszorgonderzoek; 	  

f. alle andere wettige middelen die kunnen bijdragen tot verwezenlijking 	
van de in artikel 2 omschreven doelstelling. 	  

2. 	Bij de verwezenlijking van de in artikel 2 omschreven doelstelling streeft de 	
stichting naar een optimale voorziening in de behoeften aan behandeling, 	
verpleging en begeleiding, zowel intramuraal als extramuraal, in een gunstig 
behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de patiënten - 
en bewoners en in een gunstig werkklimaat voor de medewerkers, met een 	
goede overlegsituatie tussen de diverse geledingen van de instellingen van 	
de stichting. 	  

Bestuur 	  
Artikel 4. 	 



- 4 - 
Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één -- 
of meer bestuurders. De holdingstichting bepaalt het aantal bestuurders. 	 
Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn. Het bestuur is de holdingstichting, 	
dan wel wordt gevormd door bestuursleden van de holdingstichting. 	 
De bestuurders worden overeenkomstig deze bepaling benoemd, geschorst en 	
ontslagen door de holdingstichting, onverminderd het bepaalde in de artikelen 	
2:298 en 2:299 van het Burgerlijk Wetboek. 	  
Zolang de holdingstichting bestuurder van de stichting is, respectievelijk zolang 	
het bestuur van de stichting wordt gevormd door de bestuursleden van de 	 
holdingstichting, neemt het bestuur van de stichting bij zijn besluitvorming in acht 
de in de statuten van de holdingstichting opgenomen bepalingen omtrent het 	 
toezicht, de goedkeuring van bestuursbesluiten en de bevoegdheid tot het geven 
van aanwijzingen door de Raad van Toezicht van de holdingstichting. 	 
Toezicht 	  
Artikel 5. 	 
Zolang de holdingstichting bestuurder van de stichting is, respectievelijk zolang 	
het bestuur van de stichting wordt gevormd door de bestuursleden van de 	 
holdingstichting, wordt het toezicht op de stichting uitgeoefend door de Raad van 
Toezicht van de holdingstichting. 	  
Taken en bevoegdheden bestuur 	  
Artikel 6. 	 
1. Tot de bestuursmacht van het bestuur behoort, met inachtneming van het in - 

deze statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan het bestuur van de 
stichting is of kan worden opgedragen. 	  

2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het 	 
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 	 
zekerheidstelling voor een schuld aan een ander verbindt. 	  

Vertegenwoordiging 	  
Artikel 7. 	 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of de statuten 

niet anders voortvloeit. 	  
2. Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan derden 	

volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te 	
vertegenwoordigen. 	  

Boekjaar, jaarrekening en begroting 	  
Artikel 8. 	 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. De boeken worden na afloop van ieder jaar afgesloten. Het bestuur maakt 	

daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.-- 
3. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Tegelijkertijd stelt het bestuur het 	 

jaarverslag op. 	  
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. 	  
Enquêterecht 	  
Artikel 9. 	 
Ingevolge artikel 2:346 van het Burgerlijk Wetboek zijn bevoegd tot het indienen 	
bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van een verzoek - 
als bedoeld in artikel 2:245 van het Burgerlijk Wetboek: 	  
a. 	de te Zwolle gevestigde vereniging: Vereniging de Medische Staf van de 	 

lsala Klinieken, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel of de 	 
rechtspersoon die anderszins naar het oordeel van het bestuur een met 	 
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voormelde vereniging vergelijkbaar doel en functie zal hebben binnen de 	 
stichting, hierna: de Vereniging De Medische Staf; 	  

b. de ondernemingsraad van de stichting; en 	  
c. elke cliëntenraad van de stichting. 	  
Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing 	 
Artikel 10. 	 
1 	Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. 	 
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te 	 

komen. 	  
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing. 
4. Alvorens een besluit als bedoeld in het eerste en derde lid te nemen, stelt het 

bestuur van de stichting het bestuur van de Vereniging de Medische Staf, de 
ondernemingsraad van de stichting en elke cliëntenraad van de stichting in 	
de gelegenheid om schriftelijk advies uit te brengen. 	  

5. Zolang de "Garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958" in 	 
verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de 	 
stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane 	 
betaling van kracht is, behoeft het besluit van het bestuur tot statutenwijziging 
de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 	  

Ontbinding 	  
Artikel 11. 	 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Alvorens een besluit tot 	

ontbinding te nemen, stelt het bestuur van de stichting het bestuur van de 	
Vereniging de Medische Staf, de ondernemingsraad van de stichting en elke 
cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid om schriftelijk advies uit te 	
brengen. 	  

2. Zolang de "Garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958" in 	 
verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de 	 
stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane 	 
betaling van kracht is, behoeft het besluit van het bestuur tot ontbinding de 	
voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 	  

3. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover het bestuur niet anders 
besluit. 	  

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 	
mogelijk van kracht. 	  

Bestemming saldo na vereffening 	  
Artikel 12 	 
Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, kan uitsluitend worden - 
aangewend ten bate van andere in concernverband als bedoeld in artikel 32 van - 
de Wet op de loonbelasting 1964 opererende stichtingen die algemeen nut 	 
beogende instelling zijn, als bedoeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 
of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling. 	
Garantieregelinq 	  
Artikel 13. 	 
Zolang de "Garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958" in verband 
met een door de staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven 	
garantie, of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling, van kracht is, 	 
zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen. 	  
Slotbepalinq 	  
Artikel 14. 	 
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In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -- 
bestuur. 	  
Slotverklaring 	  
Per het moment van het passeren van deze akte wordt het bestuur van deze 	 
stichting gevormd door Stichting holding lsala klinieken. 	  
VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING 	 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten aanzien van de tot het 	 
vermogen van de verdwijnende rechtspersoon behorende registergoederen welke 
als gevolg van de onderhavige fusie onder algemene titel overgaan op de 	 
verkrijgende rechtspersoon, een beroep te doen op de vrijstelling van 	 
overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, lid 1 sub h, van de Wet op 	 
belastingen van rechtsverkeer, juncto het bepaalde in artikel 5d van het 	 
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. 	  
BIJLAGEN. 	 
Artikel  VI. 	 

./. 	Aan deze akte  worden  gehecht: 	  
a. een exemplaar van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel  II,  sub 1; 	 
b. een kopie van de toelichting, als bedoeld in artikel  II,  sub 2; 	  
c. een kopie van de in artikel  II,  sub 4 bedoelde aankondiging in het landelijk 	

verspreide dagblad "Trouw"; 	  
d. een brief van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de deponering en 

de ter inzagelegging van het voorstel tot fusie, als bedoeld in artikel  II,  sub 5 
en 6; 	  

e. de verklaring van de Griffier van de in artikel  II,  sub 6 gemelde rechtbank; 	 
f. de verklaring van de Griffier van de in artikel  II,  sub 7 gemelde rechtbank; 	 
g. een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de op een december 	 

tweeduizend zestien gehouden vergadering van de Raad van Bestuur van de 
verkrijgende rechtspersoon, waarin het besluit tot fusie is genomen, tevens 	
inhoudende het besluit tot statutenwijziging van de verkrijgende 	 
rechtspersoon; 	  

h. een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de op een december 	 
tweeduizend zestien gehouden vergadering van de Raad van Bestuur van de 
verdwijnende rechtspersoon, waarin het besluit tot fusie is genomen; 	 

i. een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de op zes december 	 
tweeduizend zestien gehouden vergadering van de Raad van Toezicht van 	
de stichting: Stichting holding Isala Klinieken, statutair gevestigd te gemeente 
Zwolle, waarin het besluit tot fusie van de Raad van Bestuur van de 	 
fuserende rechtspersonen is goedgekeurd; 	  

j. kopie van de brief de dato achtentwintig juli tweeduizend zestien van het 	 
Waarborgfonds voor de Zorgsector waaruit de goedkeuring voor de 	 
onderhavige fusie en statutenwijziging van de verkrijgende rechtspersoon 	
blijkt; 	  

k. kopie van de brief de dato drie oktober tweeduizend zestien van het CIBG 	
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaruit de 	 
goedkeuring voor de statutenwijziging van de verkrijgende rechtspersoon 	
blijkt; 	  

I. 	een kopie van de door de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo op elf 	 
augustus tweeduizend zestien voor akkoord getekende brief van 	 
PricewaterhouseCooper belastingsadviseurs N.V. 	  

VOLMACHT 	  
Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten, welke aan deze akte 	 

./. 	worden  gehecht. 	  
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SLOT 	  
De comparante is mij, notaris, bekend. 	  
Van de verklaringen van de comparante heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum 
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. 	  
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de 	 
comparante. 	  
De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben 
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. 	  
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik 
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. 	  
(volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

De ondergetekende, mr. Theodorus Alexander Ritsema, notaris, gevestigd te 
Zwolle, verklaart, gelet op het bepaalde in artikel 318, lid 2, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek, dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen 
voor alle besluiten die Afdeling 2 van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, en de 
statuten van Stichting lsala klinieken, gevestigd te Zwolle en van Stichting 
Zorgcombinatie "Noorderboog", gevestigd te Meppel, voor het tot stand komen 
van de fusie tussen deze stichtingen vereisen en dat voor het overige de daarvoor 
in Afdeling 2 van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, en in de statuten van 
voormelde stichtingen gegeven voorschriften zijn nageleefd. 
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