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1. OVERWEGINGEN 

1.1. SURF is de instantie aan wie onder meer organisaties in het hoger onderwijs en onderzoek 

en organisaties in het middelbaar beroepsonderwijs hun behoefte aan innovatieve ICT 

dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie door middel van zogenoemde 

'inbesteding' opdragen. 

1.2. SURF stelt zich blijkens haar Statuten ten doel in de stoffelijke behoefte van haar Leden te 

voorzien.  

1.3. Voornoemd doel tracht SURF te bereiken door het uitoefenen van een bedrijf met de 

doelstellingen zoals omschreven in de Statuten. 

1.4. SURF oefent haar activiteiten uit via de Deelneming(en) als bedoeld in artikel 2.1 hierna. 

1.5. Door ondertekening van een Lidmaatschapsverklaring treden Instellingen, ook als deze reeds 

bij SURF inbesteden, als Lid tot de SURF organisatie toe en aanvaarden zij de bepalingen 

zoals opgenomen in deze Voorwaarden. 

2. BEGRIPPEN 

2.1. Deelneming: onderneming waarop SURF toezicht uitoefent als op haar eigen diensten en die 

merendeels werkzaam is voor SURF ten behoeve van de Leden.   

2.2. Instelling: een aanbestedende dienst zoals omschreven in artikel 3.1 van de Statuten. 

2.3. Jaarplan: het door het bestuur van SURF voor een kalenderjaar vastgesteld plan voor SURF 

en de Deelneming(en), met daarin een concretisering van de Strategie en Roadmaps voor het 

desbetreffende kalenderjaar. Het Jaarplan wordt vergezeld van een begroting voor het 

kalenderjaar waarop het Jaarplan betrekking heeft. Het vaststellen van het Jaarplan en de 

bijbehorende begroting behoeft voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad. 

2.4. Kernpakket: het door de Ledenraad goedgekeurde samenstel van diensten die samenhangen 

met de doelstellingen van SURF en de meerwaarde van deze samenwerkingsorganisatie.  

2.5. Ledenraad: de algemene vergadering van SURF bestaande uit afgevaardigde Leden, die, met 

inachtneming van het in de Statuten bepaalde, uit de Leden worden benoemd. 

2.6. Lid: een Instelling die door ondertekening van de Lidmaatschapsverklaring via inbesteding 

gebruik maakt van de diensten van SURF. 

2.7. Lidmaatschap: de juridische status van het zijn van Lid van SURF. 

2.8. Lidmaatschapsverklaring: het door het Lid en SURF ondertekende document waardoor de 

Instelling Lid wordt van SURF. 

2.9. Strategie: de door het bestuur van SURF voor een periode van zes (6) kalenderjaren 

vastgestelde Strategie voor dienstverlening, dienstontwikkeling, disruptieve technologische 

innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs binnen SURF en de 

Deelneming(en). De Strategie wordt opgesteld op basis van de door de Leden, al dan niet op 

verzoek van het bestuur van SURF, naar voren gebrachte prioriteiten. Het vaststellen van de 

Strategie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.  
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2.10. Statuten: de geldende versie van de statuten van SURF. 

2.11. SURF: Coöperatie SURF U.A. 

2.12. Roadmaps: het door het bestuur van SURF voor een per thema afhankelijke periode 

vastgesteld plan voor SURF en de Deelneming(en), met daarin een concretisering van de 

Strategie naar een specifiek thema. Roadmaps hebben hun eigen dynamiek en looptijd, wat 

afhankelijk is van het thema van de Roadmap. Voor de totstandkoming van een Roadmap 

worden voor het desbetreffende thema relevante expertgroepen betrokken. Het vaststellen 

van een Roadmap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad.   

2.13. Mid-term review: de door het bestuur van SURF geïnitieerde evaluatie van de Strategie, na 

een looptijd van drie jaar.  

2.14. Voorwaarden: de geldende versie van deze Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden 

Coöperatie SURF U.A. 

3. DOEL 

3.1. SURF stelt zich ten doel in stoffelijke behoeften van haar Leden te voorzien krachtens 

overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar 

Leden uitoefent of dat de Deelneming(en) uitoefent/uitoefenen of doet/doen uitoefenen. 

3.2. SURF verwezenlijkt haar doel als uiteengezet in het voorgaande lid door ICT innovatie en 

het door middel van inbesteding aanbieden van geavanceerde ICT dienstverlening ten 

behoeve van de Leden met inbegrip van hun medewerkers en studenten, zodat de 

mogelijkheden die ICT biedt om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie te 

verbeteren ten volle worden benut. 

4. INBESTEDING 

4.1. Het Lid wenst via inbesteding gebruik te maken van de diensten die SURF, rechtstreeks dan 

wel via de Deelneming(en), verricht of doet verrichten. 

4.2. SURF en de Deelneming(en) zijn mede op grond van hun statuten merendeels werkzaam ten 

behoeve van de Leden. SURF oefent bovendien toezicht uit op de Deelneming(en) als op 

haar eigen diensten. 

4.3. De Leden oefenen gezamenlijk toezicht uit op SURF als op hun eigen diensten. Mede in 

verband met het grote aantal partijen dat via SURF en de Deelneming(en) inbesteedt, vindt 

dit toezicht met name plaats:  

4.3.1. door consultatie van de Leden en het goedkeuren door de Ledenraad van de 

Strategie, Roadmaps en het Jaarplan en de daarbij behorende begroting;  

4.3.2. doordat het bestuur van SURF door de Ledenraad wordt benoemd; 

4.3.3. doordat de raad van commissarissen van SURF door de Ledenraad wordt benoemd; 

en 

4.3.4. overigens conform het bepaalde in de Statuten.  
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4.4. Leden hebben gezamenlijk invloed op de Strategie en belangrijke besluiten betreffende 

SURF en de Deelneming(en). De wijze waarop deze invloed is vormgegeven is nader 

uitgewerkt in deze Voorwaarden alsmede in de Statuten en eventuele reglementen van 

SURF. 

4.5. Het bestuur van SURF informeert de Ledenraad over al hetgeen voor hen belangrijk is en 

onderhoudt nauw overleg met de Leden.  

5. DEELNEMINGEN 

5.1. SURF kan ten behoeve van haar bedrijfsvoering gebruikmaken van Deelnemingen op 

voorwaarde dat de aandelen van deze Deelnemingen volledig door SURF worden gehouden.  

5.2. SURF oefent toezicht uit op de Deelneming(en), onder meer doordat SURF, in haar 

hoedanigheid van enig aandeelhouder van de Deelneming(en), de bevoegdheid heeft tot het 

benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders van die Deelneming(en). Daarnaast heeft 

SURF zichzelf in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van de Deelneming(en) 

benoemd als enig bestuurder van de huidige Deelneming(en) en zal zij dit ook voor eventuele 

toekomstige Deelnemingen doen. Voorts stelt SURF, in haar hoedanigheid van enig 

bestuurder van de Deelneming(en) middels de Strategie, Roadmaps en het Jaarplan (alle drie 

zoals gedefinieerd in het reglement van het bestuur van SURF) de Strategie van de 

Deelneming(en) vast.   

6. KERNPAKKET 

6.1. SURF stelt een Strategie, Roadmaps en een Jaarplan op welke worden vastgesteld en 

goedgekeurd op de in de Voorwaarden en/of krachtens de Statuten vastgelegde wijze. Op 

basis van deze plannen worden diensten ontwikkeld die in het Kernpakket worden 

opgenomen.  

6.2.  De Ledenraad keurt het Kernpakket goed. Deze goedkeuring vindt in beginsel jaarlijks 

plaats.  

6.3. Het Lid verplicht zich tot afname van diensten die onderdeel vormen van het Kernpakket. 

Deze verplichting geldt alleen indien en voor zover het Lid behoefte heeft aan dergelijke 

diensten.  

6.4. Indien het Lid een dienst die onderdeel vormt van het Kernpakket bij een derde wenst af te 

nemen, zal het Lid vooraf aannemelijk maken dat hiertoe een noodzaak bestaat, bijvoorbeeld 

omdat de desbetreffende dienst die onderdeel vormt van het Kernpakket zich niet leent voor 

toepassing binnen zijn organisatie. 

6.5. Afname van diensten die onderdeel vormen van het Kernpakket vindt plaats door middel van 

het aangaan van overeenkomsten met de Deelneming(en).  

6.6. SURF kan via de Deelneming(en) ook andere diensten aanbieden welke de Leden niet 

behoeven af te nemen. De diensten hangen steeds samen met de doelstellingen van SURF.  

7. VERTEGENWOORDIGING LEDEN 

7.1. Ieder Lid zal in de Ledenraad in zijn belangen worden vertegenwoordigd op de wijze zoals 

dit in de Statuten nader is omschreven. 
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7.2. Een afgevaardigd Lid in de Ledenraad van SURF kan meer Leden van SURF 

vertegenwoordigen in hun belangen.  

7.3. Een afgevaardigd Lid zal het Lid dat hij vertegenwoordigt in de Ledenraad, regelmatig 

consulteren en op de hoogte houden van al hetgeen voor dat Lid belangrijk is of kan zijn. 

8. GOEDKEURINGSBEVOEGDHEID LEDENRAAD 

8.1. Het bestuur van SURF behoeft de goedkeuring van de Ledenraad ten aanzien van besluiten 

van het bestuur van SURF in haar hoedanigheid van bestuur van de coöperatie betreffende: 

(a) wijziging van het (maatschappelijke) doel en/of de (territoriale) uitbreiding van 

activiteiten van SURF; 

(b) aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van SURF of een afhankelijke 

maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig 

aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder 

firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor 

SURF;  

(c) nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag 

van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van SURF, door SURF 

of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede 

het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;  

(d) doen van investeringen door SURF welke een bedrag vereisen, gelijk aan een 

vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van SURF;  

(e) aangifte van faillissement van en aanvragen van surseance van betaling voor 

SURF;  

(f) beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 

van SURF of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort 

tijdsbestek;  

(g) doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van SURF of van een afhankelijke maatschappij; 

(h) vaststellen of wijzigen van de Strategie, Roadmaps en het Jaarplan; 

(i) vaststellen van de begroting van SURF en de Deelneming(en); 

(j) oprichten of ontbinden van rechtspersonen door SURF en het vaststellen of 

wijzigen van de statuten van deze rechtspersonen; 

(k) een voorstel tot wijziging van de Statuten; 

(l) een voorstel tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing door SURF; 

(m) een voorstel tot het ontbinden van SURF;  

(n) verkrijgen en vervreemden van registergoederen door SURF, anders dan in het 

kader van de gebruikelijke bedrijfsuitoefening; 
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(o) aangaan van overeenkomsten waarbij SURF zich als borg of als medeschuldenaar 

verbindt, of zich op andere wijze garant stelt of verbindt tot borg voor derden of 

voor met SURF verbonden ondernemingen, waaronder de Deelneming(en); 

(p) aangaan van rechtshandelingen door SURF waarbij een belang is gemoeid van ten 

minste vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--); 

(q) het vaststellen of wijzigen van het Kernpakket dat door SURF of de 

Deelneming(en) aan de Leden wordt geleverd. 

Daar waar in bovenstaande lijst wordt gesproken over een ‘afhankelijke maatschappij’ wordt 

hiermee in lijn met artikel 2:63j BW bedoeld:  

a. een rechtspersoon waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen 

alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal 

verschaffen; 

b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en 

waarvoor de coöperatie als vennoot jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle 

schulden. 

Een Deelneming kwalificeert op grond van deze definitie als een afhankelijke maatschappij. 

8.2. Het Lid heeft het recht om informatie ten aanzien van de onder artikel 8.1 genoemde 

besluiten te vragen en voorafgaand aan de besluitvorming omtrent die onderwerpen van het 

bestuur informatie te verkrijgen.  

9. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN 

9.1. Deze Voorwaarden kunnen schriftelijk (eenzijdig) door het bestuur van SURF met 

goedkeuring van de Ledenraad worden gewijzigd. 

9.2. Voor iedere goedkeuring van een wijziging van deze Voorwaarden zal de Ledenraad 

allereerst de Leden consulteren alvorens de wijziging goed te keuren. Dit geldt echter niet 

voor wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn. Bij onduidelijkheid wordt naar het 

oordeel van de voorzitter van de Ledenraad vastgesteld of een wijziging van onderschikt 

belang is. 

10. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

10.1. Zowel het Lid als SURF zijn bevoegd het Lidmaatschap te beëindigen. 

10.2. Indien het Lid niet langer aan de voorwaarden voor het Lidmaatschap voldoet, dient hij 

hiervan onverwijld kennis te geven aan SURF.  

10.3. Beëindiging van het Lidmaatschap vindt plaats conform het bepaalde in de Statuten van 

SURF. 

10.4. Beëindiging doet geen afbreuk aan afnameverplichtingen die op het moment van beëindiging 

van het Lidmaatschap bestonden of onherroepelijk zouden gaan ontstaan. 

11. ALGEMENE BEPALINGEN 

11.1. Een Lid verplicht zich te handelen in overeenstemming met de Statuten en reglementen van 

SURF, zoals die op enig moment zullen luiden. 

https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel63a/onderdeela
https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel63a/onderdeelb
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11.2. Het is geen van de partijen bij de Lidmaatschapsverklaring en Voorwaarden toegestaan 

rechten en verplichtingen uit hoofde van het Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk over te 

dragen aan, of de overname daarvan te bewerkstelligen door, enig ander persoon zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.  

11.3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de 

geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van de Voorwaarden onverlet. Een 

dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden 

te zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt geldig en afdwingbaar te zijn en 

waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht 

mogelijk benadert. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

12.1. Het Lidmaatschap en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

12.2. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met 

het Lidmaatschap en deze Voorwaarden te beslechten, onverminderd het recht van beroep 

en cassatie. 


