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1. Algemeen 

1.1 De coöperatie heeft een Ledenraad. De Ledenraad vormt de algemene 
vergadering bestaande uit afgevaardigden als bedoeld in artikel 2:39 lid 1 van 
het Burgerlijk Wetboek. De Ledenraad is een orgaan van de Coöperatie en 
wordt geregeerd door de statuten van de Coöperatie en, eventueel, een eigen 
reglement. Dit reglement is een aanvulling op de wet en de statuten en 
specifiek gericht op de Ledenraad. 

1.2 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de 
Ledenraad dd. 21 januari 2013 met in achtneming van de statuten van de 
coöperatie. 

1.3 De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Coöperatieve Vereniging Beko. De 
Ledenraad heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het beleid en het 
controleren of dit beleid wordt uitgevoerd. 

1.4 De Ledenraad keurt financiële stukken en statutenwijzigingen goed. Daarnaast 
worden in de Ledenraad principiële kwesties besproken. 

 
2. Reikwijdte reglement 

2.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de Ledenraad en kan bij 
besluit van de Ledenraad worden gewijzigd, met in achtneming van de 
statuten van de Coöperatie. 

2.2 Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen 
alsmede andere reglementen, waaronder het reglement van de Raad van 
Commisarissen, regels met betrekking tot de aangelegenheden van de 
Ledenraad. 

2.3 Het reglement van de Ledenraad wordt op de website van de Coöperatie 
geplaatst. 

 
3. Introductie en samenstelling 

3.1 De Ledenraad wordt gevormd door de regiobestuurders van alle regio’s, met 
uitzondering van de voorzitters van de Regiobesturen. De benoeming van een 
regiobestuurder tot regiobestuurder, niet zijnde de voorzitter van een 
regiobestuur, impliceert mitsdien eveneens zijn benoeming tot lid van de 
Ledenraad, gelijk zijn schorsing of ontslag als regiobestuurder eveneens zijn 
schorsing en ontslag als lid van de Ledenraad impliceert. 

3.2 De Ledenraad kiest uit de leden van de Raad van Commissarissen de voorzitter 
van de Raad van Commisarissen, die tevens voorzitter is van de Ledenraad. 

3.3 De Ledenraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.  
3.4 Na benoeming worden alle Ledenraadsleden in staat gesteld een 

introductieprogramma te volgen, waarin in ieder geval aandacht besteed 
wordt aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële 
verslaglegging van de Coöperatie en haar ondernemingsactiviteiten en de 
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verantwoordelijkheden van een Ledenraadslid. Aan de Ledenraadsleden kan 
de mogelijkheid geboden worden een opleiding of training te volgen. 

3.5 Het rooster van aftreden van leden van de Ledenraad wordt algemeen 
verkrijgbaar gesteld en wordt in ieder geval op de website van de coöperatie 
geplaatst. 

3.6 Ledenraadsleden streven ernaar bij iedere Ledenraadsvergadering aanwezig 
te zijn en actief deel te nemen aan de vergadering, vanuit een kritische, 
onafhankelijke opstelling, ingegeven door de belangen van de Coöperatie. 

3.7 Ledenraadsleden zullen tussentijds aftreden wanneer dat bij onvoldoende 
functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van 
belangen of anderszins geboden is, naar het oordeel van de Ledenraad en/of 
het Regiobestuur waar het betreffende Ledenraadslid deel van uitmaakt. 

3.8 Het Regiobestuur ziet toe op een snelle invulling van vacatures. Het 
stemrecht van een vacature kan niet worden overgedragen. 

3.9 Voor Ledenraadsleden geldt dat zij actieve bakkers zijn en dat het bedrijf 
waartoe het lid behoort in overwegende mate afnemer is van de producten en 
diensten van de (maatschappijen van de) Coöperatie. 

3.10 De leden van de Ledenraad zijn leden van de Coöperatieve Vereniging Beko 
u.a. Dit kunnen natuurlijke personen zijn of rechtspersonen. In dit laatste 
geval moet de rechtspersoon aan de natuurlijke persoon die haar 
vertegenwoordigt schriftelijk onbeperkte bevoegdheid hebben gegeven om 
haar te vertegenwoordigen. 

3.11 Een Ledenraadslid informeert de afdeling Ledenzaken zo spoedig mogelijk 
over veranderingen in persoonlijke gegevens, zoals wijziging (e-mail)adres. 

3.12 Leden van de Ledenraad moeten wijzigingen in de rechtspersoon namens wie 
zij lid zijn van de Ledenraad of hun relatie tot de rechtspersoon, zoals 
bestuurder, gevolmachtigde etc, zo spoedig mogelijk doorgeven aan de 
voorzitter van de Ledenraad. 

 
4. Taken en bevoegdheden 

4.1 De Ledenraad is de algemene vergadering van de Coöperatie.  
Het Hoofdbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad voor het beleid en 
het gevoerde bestuur. 

4.2 De begroting van de Coöperatie wordt vastgesteld door de Ledenraad (zie art. 
41.2 statuten). 

4.3 De Ledenraad vormt een klankbord voor het Hoofdbestuur en is de 
communicatieve schakel tussen leden en het bestuur. De Ledenraad draagt 
(mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en 
ledenbetrokkenheid. Ook heeft de Ledenraad een ambassadeursfunctie die 
gericht is op het bevorderen van een positieve identiteit van de Coöperatie. 

4.4 Van de Ledenraadsvergaderingen wordt aan de leden verslag gedaan, voor 
zover dit onderwerpen betreft die niet vertrouwelijk behandeld hoeven te 
worden.  
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4.5 De Ledenraad beslist of de Coöperatie wordt ontbonden. De verdeelsleutel 
van het saldo wordt bepaald door de Ledenraad, na advies door het 
Hoofdbestuur. 

 
 

GOEDKEURING VAN BESLUITEN HOOFDBESTUUR DOOR LEDENRAAD 

Toe te voegen: 
Het bepaalde in dit reglement laat het bepaalde in artikel 41.1 van de statuten van 
de Coöperatie, ten aanzien van het vaststellen door de Ledenraad van een door het 
Hoofdbestuur opgestelde begroting, onverlet. De rechtshandelingen die duidelijk in 
de vastgestelde begroting zijn omschreven, behoeven op grond van het bepaalde dit 
reglement niet opnieuw te worden goedgekeurd. 

5. Bezoldiging en kosten 
5.1 De bezoldiging van de leden van de Ledenraad wordt op voorstel van het 

Hoofdbestuur en na consultatie van de Ledenraad door de Raad van 
Commissarissen vastgesteld. 

5.2 De Ledenraad kan aan de leden van de Ledenraad niet bovenmatig 
vacatiegeld toekennen voor de vergaderingen van de Ledenraad, 
onverminderd artikel 34 van de statuten. Kosten worden aan hen vergoed. 

5.3 Alle kosten, waaronder reiskosten, die redelijkerwijs verband houden met het 
bijwonen van vergaderingen van de Ledenraad, worden door de Coöperatie 
aan de Ledenraadsleden vergoed. Een en ander vast te stellen door de Raad 
van Commissarissen. Hiervoor zal het betreffende Ledenraadslid de benodigde 
gegevens aan de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen verstrekken. 

 
6. Ledenraadsvergaderingen 

6.1 De jaarlijkse vergadering van de Ledenraad wordt gehouden binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende 
onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst: 
6.1.a de behandeling van het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of  

artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie geldt; 
6.1.b de vaststelling van de jaarrekening; 
6.1.c de verlening van kwijting aan de Hoofdbestuurders voor hun bestuur 

over het afgelopen boekjaar; 
6.1.d de verlening van kwijting aan de commissarissen voor het door hen 

gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar; 
6.1.e de behandeling en verantwoording van het prijs-, bonus- en 

reserveringsbeleid van de Coöperatie en haar dochtermaatschappijen. 
6.2 Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de 

termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het 
jaarverslag door de Ledenraad is verlengd of een voorstel daartoe op de 
agenda is geplaatst. 
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6.3 De Ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar. 
6.4 Tenminste één vergadering wordt (ook) besteed aan Ledenzaken. 
6.5 Het Hoofdbestuur roept de Ledenraad bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk 

oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht 
is.  

6.6 De Ledenraad mag ook zelf het initiatief nemen om bij elkaar te komen. Op 
schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de 
Ledenraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de 
stemmen in de Ledenraad, is het Hoofdbestuur verplicht tot het bijeenroepen 
van een Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 
van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het Hoofdbestuur de Ledenraad bijeenroept of bij 
advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de Coöperatie gevestigd is, 
veel gelezen dagblad. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt 
voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

6.7 Ook de Raad van Commissarissen heeft het recht om een vergadering van de 
Ledenraad bijeen te roepen. 
 

7. Oproeping tot de vergadering van de Ledenraad 
7.1 De leden van de Ledenraad worden tot de vergadering van de Ledenraad 

opgeroepen door het Hoofdbestuur, de Raad van Commissarissen, een 
Hoofdbestuurder of een Commissaris. 

7.2 De oproeping tot een vergadering van de Ledenraad geschiedt door middel 
van oproepingsbrieven gericht aan de leden van de Ledenraad aan de door 
hen laatstelijk aan het Hoofdbestuur opgegeven adressen. Indien het lid van 
de Ledenraad hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 
adres dat door hem voor dit doel aan de Coöperatie is bekend gemaakt. 

7.3 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het 
tijdstip van de vergadering van de Ledenraad. 

7.4 Het Hoofdbestuur bepaalt in samenspraak met de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen de agenda voor de Ledenraadsvergadering. 

7.5 Onderwerpen die meer dan twee Ledenraadsleden behandeld wensen te zien, 
worden ook op de agenda gezet, mits deze minstens veertien dagen voor de 
oproeping schriftelijk zijn medegedeeld aan het Hoofdbestuur. Aan de eis van 
schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch 
is vastgelegd. 

7.6 Ter vergadering worden geen onderwerpen in behandeling genomen die niet 
op de agenda voorkomen. 

7.7 De oproeping tot de Ledenraadsvergadering wordt verzorgd door de afdeling 
Ledenzaken van de coöperatie, uit naam van het Hoofdbestuur. De oproeping 
geschiedt schriftelijk of elektronisch en gaat vergezeld van plaats en tijdstip, 
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de agenda en eventueel te bespreken stukken. De oproeping tot een 
vergadering van de Ledenraad geschiedt niet later dan op de vijftiende dag 
vóór die van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn 
vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. 

7.8 Ledenzaken of daartoe aangewezen medewerkers ondersteunen de voorzitter 
van de Raad van Commissarissen en het Hoofdbestuur in de daadwerkelijke 
organisatie van de bijeenroeping en de vergaderingen van de Ledenraad. 

7.9 Ledenzaken ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat 
wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire 
verplichtingen. 

 
8. Voorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten van de Ledenraad 

8.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt als zodanig ook op bij de 
vergadering van de Ledenraad. De voorzitter van Raad van Commissarissen 
kan echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn 
plaats als voorzitter aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad 
van Commissarissen, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter 
heeft aangewezen, treedt een andere commissaris op als voorzitter. Bij 
afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering van de 
Ledenraad zelf haar voorzitter. De secretaris van de Raad van Commissarissen 
treedt als zodanig ook op bij de vergadering van de Ledenraad. Bij 
afwezigheid van de secretaris van de Raad van Commissarissen wijst de 
voorzitter de secretaris aan. 

8.2 De voorzitter draagt zorg voor de orde ter vergadering 
8.3 Als voorzitter van de Ledenraadsvergadering draagt de voorzitter van de Raad 

van Commissarissen, dan wel diens plaatsvervanger, er zorg voor en ziet 
hij/zij er op toe dat in de Ledenraadsvergadering voldoende ruimte is voor 
discussie teneinde een goede beeldvorming, oordeelsvorming en 
besluitvorming te laten plaatsvinden. 

8.4 De notulen van de Ledenraadsvergadering worden opgesteld door de daartoe 
aangewezen medewerker onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de 
vergadering en worden in de eerstvolgende vergadering door de Ledenraad 
vastgesteld 

8.5 De notulen zullen beknopt doch adequaat de tijdens de vergadering 
behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten 
weergeven. Dit gebeurt op zodanige wijze dat aan de afwezigen een duidelijk 
en volledig beeld wordt gegeven van het tijdens de vergadering besprokene, 
voor zover relevant. 

8.6 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal 
wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de vergadering 
notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. 



 
Reglement Ledenraad 

Coöperatieve Vereniging Beko u.a. 
 

Pagina 6 van 9 
 

  

6  
  

8.7 De voorzitter van de vergadering en iedere Hoofdbestuurder en commissaris 
kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel 
proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, op kosten van de 
coöperatie. Het notarieel proces-verbaal wordt medeondertekend door de 
voorzitter van de vergadering. 

8.8 Het Hoofdbestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het 
Hoofdbestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter 
van de vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het 
Hoofdbestuur. De aantekeningen liggen ten kantore van de Coöperatie ter 
inzage van de leden van de Ledenraad. Aan ieder van hen wordt desgevraagd 
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste 
kostprijs. 

 
9. Toegang tot de vergadering van de Ledenraad 

9.1 Mits zij niet zijn geschorst, hebben toegang tot de vergadering van de 
Ledenraad de leden van de Ledenraad, de Hoofdbestuursleden en de 
commissarissen. 

9.2 De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere 
personen tot de vergadering van de Ledenraad. 

9.3 De leden van de Ledenraad zijn bevoegd in de vergadering van de Ledenraad 
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

9.4 De Hoofdbestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de vergadering 
van de Ledenraad een raadgevende stem. 

9.5 In afwijking van artikel 27.1, heeft een geschorste commissaris toegang tot de 
vergadering van de Ledenraad waarin het besluit tot schorsing wordt 
behandeld. Hij is bevoegd daarover het woord te voeren. 

9.6 Een geschorst lid van de Coöperatie heeft toegang tot de vergadering van de 
Ledenraad waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij is bevoegd 
daarover het woord te voeren. 

9.7 Een stemgerechtigd lid van de Ledenraad kan aan een ander stemgerechtigd 
lid van de Ledenraad schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van 
zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan 
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

 
10. Stemrecht in de vergadering van de Ledenraad en besluitvorming van de 

Ledenraad 
10.1 In de vergadering van de Ledenraad heeft ieder lid van de Ledenraad dat niet 

geschorst is, één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als 
niet uitgebracht aangemerkt.  

10.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 
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10.3 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien 
een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over 
benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende 
briefjes geschiedt. 

10.4 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt 
een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming, daaronder niet 
begrepen de nieuwe vrije stemming, wordt telkens gestemd tussen de 
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op 
wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden 
gestemd. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan 
beslist het lot. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen 
die op een bindende voordracht zijn geplaatst, dan is evenwel de persoon die 
als eerste op de voordracht voorkomt, benoemd. Staken de stemmen bij een 
andere stemming, dan is het voorstel verworpen. 

10.5 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van 
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 
11. Besluitvorming van de Ledenraad buiten vergadering 

11.1 Besluitvorming van leden van de Ledenraad kan op andere wijze dan in een 
vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van de stemgerechtigde 
leden van de Ledenraad en met voorkennis van het Hoofdbestuur en de Raad 
van Commissarissen. 

11.2 De leden van de Ledenraad doen van de genomen besluiten onverwijld 
mededeling aan het Hoofdbestuur en de Raad van Commissarissen. 

11.3 Ten aanzien van de genomen besluiten is artikel 26.4 van overeenkomstige 
toepassing. 
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12. Gedelegeerde leden van de Ledenraad 
12.1 Juridisch vallen de directies van de dochtermaatschappijen onder de 

verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur kan deze 
verantwoordelijkheid niet delegeren naar de Ledenraad. Het Hoofdbestuur is 
en blijft primair verantwoordelijk. 

12.2 Wel heeft het Hoofdbestuur de mogelijkheid om de Ledenraad of een aantal 
van zijn leden bij de supervisie over de directies van dochtermaatschappijen 
te betrekken. Het Hoofdbestuur kan de Ledenraad vragen om gedelegeerde 
leden van de Ledenraad aan te wijzen, die in overleg met het Hoofdbestuur 
meer geregeld contact onderhouden met een of meer directies van de 
dochtermaatschappijen. 

 
13. Geheimhouding 

13.1 Elk Ledenraadslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en de 
documentatie verkregen in het kader van het lidmaatschap van de Ledenraad 
discretie, en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in 
acht te nemen. 

13.2 Leden en oud-leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet 
buiten de Ledenraad brengen of openbaar maken of op andere wijze ter 
beschikking van derden stellen, tenzij de coöperatie deze informatie al 
openbaar gemaakt heeft of is vastgesteld dat deze informatie al bij het 
publiek bekend is. 

 
14. Informatie 

14.1 Het Hoofdbestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Ledenraad 
alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar 
bevoegdheden.  
De Ledenraad heeft het recht om de onderliggende stukken op te vragen bij 
het Hoofdbestuur. 

14.2 De externe accountant is aanwezig bij de Ledenraadsvergadering waarin de 
jaarrekening wordt vastgesteld. 

 
15. Corporate governance 

15.1 Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de 
coöperatie, inclusief haar vennootschappen, wordt onder een apart 
agendapunt ter bespreking aan de Ledenraad voorgelegd. 

15.2 Er is sprake van trapsgewijs toezicht. De directie BV’s aan het Hoofdbestuur, 
het Hoofdbestuur aan de Ledenraad en de regiobesturen aan de leden. De 
Raad van Commissarissen ziet er op toe dat deze processen op de juiste wijze 
verlopen. 
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16. Raad van Commissarissen 

16.1 De Ledenraad moet instemming geven aan het profiel van de Raad van 
Commissarissen als totaal en aan de stappen om de samenstelling van de Raad 
van Commissarissen (meer) in lijn te brengen en aan kandidaat leden van de 
Raad van Commissarissen.  

16.2 De Ledenraad stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van 
Commissarissen vast. 

16.3 De Raad van Commissarissen maakt tenminste éénmaal in de vier jaar een 
grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De 
belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Ledenraad medegedeeld. 

 


