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Raad van Advies 11 maart 2019                  Bijlage bij agendapunt 6 

 
 

Uitvoering transitieovereenkomst stichting - zbo 
 

1. Strekking van de overeenkomst 
 

De transitieovereenkomst tussen de stichting en het zbo is opgesteld om als grondslag te 

dienen voor een ordentelijke, juridisch correcte en transparante overdracht van taken en 

middelen door de stichting aan het zbo. Vooral het Ministerie van VWS hechtte zeer aan 

een dergelijk document, en er is dan ook sprake geweest van langdurige en 

gedetailleerde commentaarrondes vooraleer het document gereed was voor 

ondertekening. 

 

 

2. Uitvoering 
 

De paragraafnummering van de transitieovereenkomst volgend kan de uitvoering in het 

kort als volgt beschreven worden: 

 

3.2 Bestuurlijke overdracht 

De planning en inrichting van de stichtingsbestuursvergaderingen wordt conform 

overeenkomst gerealiseerd. 

 

3.3 Overdracht op medewerkersniveau 

De lopende procedures (die door de stichting dienen te worden afgehandeld) worden 

door de staf van het zbo conform overeenkomst en in grote harmonie behandeld. 

 

3.4 Overdracht roerende zaken 

De roerende zaken die in bezit waren van de stichting zijn overgedragen aan het zbo. 

Hiervoor heeft het zbo € 1,- betaald. 

 

3.5 Logo’s 

Het gebruiksrecht op alle logo’s van de stichting is overgedragen aan het zbo. Hiervoor 

heeft het zbo € 1,- betaald. 

 

3.6 Naam stichting 

De stichting ADAN blijft de naam ongewijzigd voeren tot liquidatie. 

 

3.7 Websites 

Alle websites van de stichting zijn overgedragen aan het zbo, inclusief alle bijbehorende 

gebruiks- en auteursrechten. 

 

3.8 Gegevensbestanden 

De gegevensbestanden die betrekking hebben op het dopingcontroleproces zijn 

overgedragen aan het zbo. De overige gegevensbestanden (waaronder de bestanden die 

betrekking hebben op het bestuur van de stichting) zijn in bezit van  de stichting 

gebleven, en worden beheerd door de voorzitter van het zbo. 

 

3.9 Overeenkomsten, etc. 

De meeste overeenkomsten zijn overgedragen aan het zbo. De overeenkomsten zijn 

zoveel mogelijk opnieuw gesloten, maar deels is sprake van stilzwijgende overdracht, 

namelijk in gevallen waarin de contractpartner noch het zbo geen belang hechtte aan 

formele herbevestiging.  
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Er zijn twee uitzonderingen: 

 

1. Een overeenkomst tussen stichting en KNVB betreffende de uitvoering van 

dopingcontroles wordt door de stichting uitgediend, deels in 2019. 

 

2. De overeenkomst tussen SmartFlow en de stichting betreffende de ontwikkeling 

van het Paperless Testing Systeem wordt geheel door de stichting uitgediend. De 

overeenkomst betreffende het gebruik van het systeem is overgedragen aan het 

zbo. Zie verder agendapunt 7. 

 

Betaling 

Betaling heeft plaatsgevonden conform overeenkomst. 

 

 

 

 


