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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
coöpnn¡Tlnvn vER.ENrcINc BEKo u.A.

Op vijftien april tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Robertus Hendrikus
Martinus v,an Zijl, kandidaat-notaris ("notaris"), waarnemer van mr. Erik Godefridus Vorst,
notaris te Amsterdami

mr. Britt Zoë Straat, kandidaat-notaris, geboren te
negentienhonderdvijfennegentig,
Amsterdam
De verschijnende persoon

(A)

met

Z,aanstad

op negenentwintig oktober

kantooradres: Parnassusweg

737, 1077 DG

verklaart:-

De ledenraad van Coöperatieve Vereniging Beko U.4., een coöperatie met zetelte
Utrecht, met adres: De Amert 604, 5462 GH Veghel, ingeschreven in het

handelsregister

onder nummer 30039642

(de

"Coöperatie"), heeft

op

negenentwintig maart tweeduizend eenentwintig, op voorstel van het hoofdbestuur
van de Coöperatie, besloten tot wijziging van de statuten van de Coöperatie en tot

verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van
statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging en
verlening van machtiging blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht
(bijlage). Van het voorstel van het hoofdbestuur van de coöperatie blÜkt uit een stuk,
dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage)'

(B)

De statuten van de coöperatie zijn laatst gewijzigd bij akte, op een
tweeduizend zeventien verleden voor mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdarn.

maart

-_-

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart

de

verschijnende persoon de statuten van de Coöperatie hierbij zodanig te wijzigen dat
hun geheel komen te luiden als volgt:

in

zij

STATUTEN

Artikel

l.l

1.2
L3

1. Naam, zetel en

uitsluiting aansprakelijkheid

De coöperatie is genaamd: Coöperatieve Vereniging Beko U'A'
De coöperatie heeft haat zetel te Utrecht.
ledere verplichting van leden of oud-leden van de coöperatie om in een tekort bij te
dragen is uitgesloten.

Artikel2. Doel

Z.l
2.2

De coöperatie heeft ten doel het in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien
krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te
hunnen behoeve uitoefent ofdoet uitoefenen
Het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen
omvat:

(a)

het inkopen, verkopen en vervaardigen van grondstoffen, halffabricaten,
benodigdheden en verclere goederen en producten dienstbaar aan het
broodbakkers-, banketbakkers-, chocolaterie-, croissanterie- en
ijsbereidersbedrijf;
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(b)

het adviseren en verrichten van andere diensten, van welke aard ook, op het
gebied van het broodbakkers-, banketbakkers-, chocolaterie-, croissanterieen ij sbereidersbedrij f;

(c)

het deelnemen in, op andere wijze een belang nemen in en voeren van
beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het financieren van
anderen en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en het zich op
andere wijze verbinden voor schulden van anderen

alsmede al hetgeen met het vorenstaande
daartoe bevorderlijk kan zijn

¡-

in de ruimste zin verband houdt of

2.3

De coöperatie kan overeenkomsten die zii met haar leden sluit, ook met anderen
aaîgaan,Inclien de coöperatie de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent,
mag zij dat niet in een zodanige mate doen dat de overeenkomsten met de leden
slechts van ondergeschikte betekenis zijn
Artikel3. Vereisten voor het lidmaatschap en toelating
3.1 Lid kunnen slechts zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen
onder firma en commanditaire vennootschappen, die broodbakkers-,
banketbakkers-, chocolaterie-, croissanterie- of ijsbereidersbedrijf voerell'-3.2 Het hoofdbestuur beslist over de toelating van een lid. Het besluit omtrent toelating

3.3

wordt genomen binnen één maand na de aanvraagvan het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het hoofdbestuur. Het
hoofdbestuur bericht de aanvrager schriftelijk of hij als lid is toegelaten of
geweigerd

3.4

Bij niet-toelating kan de ledenraad alsnog tot toelating besluiten. Het beroep tegen
het besluit tot niet-toelating dient te worden ingesteld binnen één maand na de
mededeling van niet-toelating. Het besluit omtrent het beroep wordt genomen
binnen drie maanden na instelling van het beroep. De ledenraad bericht de
aanvrager schriftelijk of hij alsnog als lid is toegelaten of geweigerd.

3.5

Het hoofdbestuur kan, in individuele gevallen, al dan niet onder het stellen van
aanvullende voorwaarden, ontheffrng verlenen van de vereisten gesteld in artikel
3.1. Tegen een besluit tot niet-ontheffing staat geen beroep als bedoeld in artikel
3.4 open.

Artikel

4.1

4.2

4. Inleggelden

leder lid is bij zijn toetreding gehouden tot betaling van inleggeld. De hoogte van
het inleggeld wordt door het hoofdbestuur vastgesteld. Het besluit van het
hoofdbestuur tot vaststelling van de hoogte van het inleggeld vereist de
goedkeuring van de ledenraad
De wijze en het tijdstip van voldoening van het inleggeld worden door het
hoofdbestuur bepaald. Het besluit van het hoofdbestuur tot vaststelling van de
wijze en het tijdstip van voldoening van het inleggeld, vereist de goedkeuring van
de ledenraad.

)
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4.3

Het hoofdbestuur kan bepalen dat over de inleggelden rente wordt vergoed. Het
besluit van het hoofdbestuur tot bepaling dat over de inleggelden rente wordt
vergoed, vereist de goedkeuring van de ledenraad

Artikel

5.1
5.2
5.3

5. Ledenleningrekeningen

De coöperatie houdtvoor ieder lid een ledenleningrekening aan. Het saldo van de
ledenleningrekening wordt uitgedrukt in euro
De ledenleningrekening van een lid wordt gecrediteerd voor de door hem aan de
coöperatie ter leen verstrekte gelden en gedebiteerd voor terugbetalingen daarvan. Het saldo dat de leden op hun ledenleningrekening dienen aan te houden, wordt
door het hoofdbestuur bepaald. Het besluit van het hoofdbestuur tot bepaling van
het saldo dat de leden op hun ledenleningrekening dienen aan te houden, vereist de

5.4

goedkeuring van de ledenraad.
De wijze en het tijdstip van voldoening van de door de leden aan de coöperatie ter
leen te verstrekken bedragen worden door het hoofdbestuur bepaald. Het besluit
van het hoofdbestuur tot bepaling van de wijze en het tijdstip van voldoening van
de door de leden aan de coöperatie ter leen te verstrekken bedragen vereist de
goedkeuring van de ledenraad.

5.5

Over het saldo op de ledenleningrekeningen is rente verschuldigd. De rente en de
betaaltermijnen van de rente worden vastgesteld door het hoofdbestuur,
onverminderd artikelen 5.8 en 7.11. Het besluit van het hoofdbestuur tot
vaststelling van de over de saldo's van de ledenleningrekeningen verschuldigde
rente en de betaaltermijnen van die rente, vereist de goedkeuring van de ledenraad.

5.6

Het gedeelte van een ledenleningrekening boven het overeenkomstig artikel 5'3
vastgestelde saldo, is direct door het betrokken lid opeisbaar.-

5.7

De saldo's van de ledenleningrekeningen worden opeisbaar in geval:
(a)
de coöperatie surseance van betaling aanvraagt;

(b)

de coöperatie eigen aangifte tot faillietverklaring doet dan wel,

op

5.8

verzoek van een of meer van haar schuldeisers, failliet wordt verklaard;de coöperatie wordt ontbonden.
Indien de saldo's van de ledenrekeningen overeenkomstig artikel 5.7 opeisbaar

6.2

overgang krachtens erfrecht'
De aanspraken van de leden op de coöperatie uit hoofde van artikelen 4 en 5 zijn

(c)

worden, wordt gelijktijdig met terugbetaling van elke ledenlening' de laatste
termijn van de daarover verschuldige rente, te berekenen tot en met de dag
voorafgaande aan de dag van terugbetaling, voldaan
Artikel 6. Overdracht en overgang van het lidmaatschaP6.1 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of

onlosmakelijk aan het lidmaatschap verbonden en zijn mitsdien niet separaat voor
overdracht ofovergang vatbaar. Het bepaalde in de vorige zinlaat de bevoegdheid
tot overdracht door de coöperatie van vorderingen op de leden uit hoofde van
artikelen 4 en 5 onverlet.
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6.3

Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing in de zin van
titel2.7 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te bestaan, gaat slechts over op de
verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van
splitsing gehechte beschrijving op een van de verkrijgende rechtspersonen, indien
de verkrijgende rechtspersoon voldoet aan de vereisten door artikel 3.1 voor het
lidmaatschap gesteld dan wel met toepassing van artikel 3.5 van die vereisten is
ontheven

Artikel

7.1

7. Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschaP eindigti

(a)

door de dood van het lid dan wel, indien het lid een rechtspersoon is,
doordat het lid ophouclt te bestaan, tenzij het lid door fusie of splitsing in
de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te bestaan en het
lidmaatschap overeenkomstig artikel 6.3 overgaat op de verkrijgende
rechtsPersoonl

(b)
(c)
(d)

_.-.--.-.

indien het lid vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
is, doordat het lid is ontbonden;
door oPzegging door het lid;
door opzegging door de coöperatie; de coöperatie kan het lidmaatschap
slechts opzeggen:

(i)
(ii)

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door artikel
3.I voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen;
wanneer het lid dat met toepassing van artikel 3.5 van die

(iii)

vereisten is ontheven, heeft opgehouden aan de tet zake van die
ontheffing gestelde aanvullende voorwaarden te voldoen
wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan

worden het lidmaatschap te laten voortduren;

(e)

door ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze
benadeelt.

7.2

Opzegging van

het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt door

het

hoofdbestuur
7.3

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar en met inachtnerning van een opzeggingstermijn van vier weken' Het

lidmaatschap kan in ieder geval onmiddellijk worden beëindigd indien
redelijkerwijs van het lid of van de coöperatie niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren
7.4
7.5

Een opzegging in strijd met artikel 7.3, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waaftegen was opgezegd.--.-Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen
zijnverzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet

4
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7.6

7.7
7.8

op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging geldt niet voor het geval
van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in
een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van titel 2'7 van het
Burgerlijk Wetboek
De opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk
Een lid is gehouden het hoofdbestuur onverwijld mede te delen indien hij niet
langer voldoet aan de vereisten door artikel 3.1 voor het lidmaatschap gesteld of
aan de aanvullende voorwaarden ter zake van zijn ontheffing van die vereisten als

*_-----.-.------

7,9

bedoeld in artikel 3.5.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur

7.10

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot opzegging van

het

lidmaatschap door de coöperatie op grond dat redelijkerwijs van de coöperatie niet
gevergd kan rvorden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot

ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van de redenen, in kennis gesteld' Hem
staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep
op de ledenraad open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. Het lid heeft het recht zich in de vergadering van de ledenraad waarin

7.ll

het beroep wordt behandeld, te verantwoord
Bij beäindiging van het lidmaatschap keert de coöperatie aan het betrokken lid uit
de som Ydtri

(a)
(b)
(c)
(d)

een bedrag ter grootte van het door het lid aan de coöperatie betaalde
inleggeld;
een bedrag ter grootte van de verschuldigde doch nog niet betaalde rente
over het door het lid aan de coöperatie betaalde inleggeld, te berekenen tot
en met de dag voorafgaande aan de dag van uitkering;
een bedrag ter grootte van het satdo van zijn ledenleningrekeningi en_-_.een bedrag ter grootte van de verschuldigde doch nog niet betaalde rente
over het saldo van zijn ledenleningrekening, te berekenen tot en met de dag
voorafgaande aan de dag van

uitkering.-

7,12

De uitkering als bedoeld in artikel 7.11 dient binnen drie maanden na beëindiging

7.t3

van het lidmaatschap te worden betaald
De schuld van de coöperatie uit hoofde van artikel 7.I

I

is vatbaar voor verrekening

met onder meer (doch niet beperkt tot) vorderingen van de coöperatie op het
betrokken lid ter zakevan leveranties van goederen en diensten door de coöperatie
en vorderingen van dochtermaatschappijen van de coöperatie op het betrokken lid

die op grond van de hierna in dit artikel 7.13 bedoelde voorwaarden op de
coöperatie zijn overgegaan. De voorwaarden waaronder dochtermaatschappijen
van de coöperatie aan de leden leveranties van goederen en diensten verichten'
kunnen bepalen (i) dat de coöperatie bevoegd is om schulden van een lid aan die
dochtermaatschappijen ter zake van die leveranties, te voldoen, en (ii) dat ten
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desbetreffende vorderingen van de
dochtermaatschappijen op het betrokken lid krachtens subrogatie op de coöperatie

gevolge van

die

voldoening

de

overgaan. Het bepaalde in de vorige zin geldt onverminderd de bevoegdheid van de
coöperatie en haar dochtermaatschappijen om vorderingen ter zake van leveranties
van goederen en diensten aan de coöperatie over te dragen.

Artikel

8. Register van leden

8.1

Het hoofdbestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop hun lidmaatschap is
aangevangen en geëindigd, en de regio waartoe het lid behoort.

8.2

Ieder lid is verplicht zijn adres aan het hoofdbestuur op te geven'

8.3Hetregisterwordtregelmatigbijgehouden.

8.4

Het hoofdbestuur legt het register ten kantore van de coöperatie ter inzage van de
leden.

Artikel

9. Ledenovereenkomst

9.1

g.2

Het hoofdbestuur stelt de inhoud van de overeenkomsten die de coöperatie met
haar leden in de uitoefening van haar bedrijf sluit, vast. Een besluit tot vaststelling
van de inhoud van de overeenkomsten die de coöperatie met haar leden in de
uitoefening van haar bedrijf sluit, vereist de goedkeuring van de ledenraad
De coöperatie is bevoegd door een besluit van het hoofdbestuur wijzigingen in de
met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te
brengen, mits zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op uitdrukkelijke
wijze heeft voorbehouden. Een besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in de
overeenkomsten die de coöperatie met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf

g.3

is aangegaan, vereist de goedkeuring van de ledenraad.
Op een wijziging als bedoeld in artikel 9.2kan de coöperatie zich tegenover een lid
slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid was medegedeeld'

Artikel

-

10. Verbintenissen

Het hoofdbestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden' Een besluit
van het hoofdbestuur tot het verbinden van verbintenissen aan het lidmaatschap vereist de
goedkeuring van de ledenraad.

Artikel
1

L1

1

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bestaat uit vijfhoofdbestuurders, waaronder één hoofdbestuurder
met de titet "coöperatiedirecteur" (de "Coöperatiedirecteur")' Is het aantal
hoofdbestuurders minder dan vijf, dan blijft het hoofdbestuur volledig bevoegd; het
hoofdbestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal
1.

hoofdbestuurders.

11,2
Artikel

Slechts natuurlijke personen kunnen hoofdbestuurder zijn.
12. Benoeming van hoofdbestuu

12.1

Hoofdbestuurders kunnen uit en buiten de leden worden

12.2

Elke regionale

ledenvergadering benoemt

Coöperatiedirecteur is.
12.3

De Coöperatiedirecteur wordt door de ledenraad

6

benoemd.-

één hoofdbestuurder die

benoemd'-

geen
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Artikel

13. Aftreden, schorsing en ontslag van hoofdbestuurders. Ontstentenis of belet

van hoofdbestuurders

13.1

13.Z

Een hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur is treedt afvolgens een door het
hoofdbestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan
niet meebrengen dat een hoofdbestuurder tegen zijn wil moet aftreden voordat de

termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
Een hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur is treedt uiterlijk af op de dag
van de eerstvolgende regionale ledenvergadering van de regio van waaruit hij is
benoemd na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming' Een aftredende
hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur is kan in beginsel slechts één maal

worden herbenoemd. Slechts in bijzondere gevallen kan een aftredende
hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur is, benoemd worden voor een
additionele termijn die uiterlijk eindigt op de dag van de eerstvolgende regionale
jaren
ledenvergadering van de regio van waaruit hij is benoemd na afloop van drie
na ziin laatste benoem ing.

13.3
13.4

Een hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur is kan te allen tijde worden
geschorst of ontslagen door de regionale ledenvergadering die hem heeft benoemd.
Indien een regionale ledenvergadering een hoofdbestuurder die geen
Coöperatiedirecteur is heeft geschorst, moet zij binnen drie maanden na ingang van
de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij
gebreke daarvan vervalt de schorsing

13.5

De Coöperatiedirecteur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de
ledenraad.

13,6

13,7
13.8

-_--

lndien de ledenraad de Coöperatiedirecteur heeft geschorst, moet hij binnen drie
maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot
opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing
De raad van commissarissen is niet bevoegd om een hoofdbestuurder te schorsen.In geval van ontstentenis of belet van een of meer hoofdbestuurders zijn de
overblijvende hoofdbestuuriJers of is de enig overblijvende hoofdbestuurder
tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle
hoofdbestuurders is de raacl van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de
raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke
hoofdbestuurders aan te wijzen.

Artikel

14. Bezoldiging van hoofdbestuu

l4.l

De ledenraad kan aan iedere hoofdbestuurder die geen Coöperatiedirecteur

14.2

afzonderlijk een bezoldiging toekennen'
De bezoldiging van de Coöperatiedirecteur wordt door
vastgesteld, onverminderd artikel I 5'9.

14.3

Kosten worden aan de hoofdbestuurders vergoed.

Artikel

15.1

het

is

hoofdbestuur

15. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het hoofdbestuur

Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het hoofdbestuur belast met het
besturen van de coöPeratie.

7
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t5.2

Het hoofdbestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden
geregeld die het hoofdbestuur betreffen. Het besluit van het hoofdbestuur tot
vaststelling van een reglement van het hoofdbestuur vereist de goedkeuring van de
ledenraad

l5.3

De Coöperatiedirecteur is in het bijzonder belast met de dagelijkse leiding over de

t5.4

coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen
Onverminderd artikel 15.3, kan het hoofdbestuur, al dan niet bij reglement, bepalen
met welke taak iedere hoofdbestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Het

besluit van het hoofdbestuur tot vaststelling van de taakverdeling binnen het
hoofdbestuur vereist de goedkeuring van de ledenraad
15.5

15.6

15.7
r

5.8

15.9

Het hoofdbestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De Coöperatiedirecteur kan niet tot voorzitter worden benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar'Het hoofdbestuur kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn
taak redelijkerwijs nodig heeft. Het hoofdbestuur bepaalt de samenstelling, taak,
bevoegdheden en werkwijze van de commissies
Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls een hoofdbestuurder dit wenselijk oordeelt.
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen'In het geval een of meer hoofdbestuurders een direct of indirect persoonlijk belang

is met het belang van de coöperatie en de met haar
verbonden ondernemingen, zijn zii niet bevoegd deel te nemen aan de
beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle hoofdbestuurders een direct of
indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de
hebben dat tegenstrijdig

15.10

coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen, wordt het besluit genomen
door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van alle commissarissen of indien
het besluit ingevolge artikel 22.5 nietdoor de raad van commissarissen kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door de ledenraad'
Besluitvorming van het hoofdbestuur kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of langs
elektronische weg worden uitgebracht'

Artikel
16.1

16. Goedkeuring van besluiten van het hoofdbestu

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, kan de ledenraad besluiten van

het hoofdbestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen' Zulke besluiten moeten
duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het hoofclbestuur worden

medegedeeld.--16.2

16.3

Het ontbreken van de goedkeuring van de ledenraad op een besluit als bedoeld in
artikel 16.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het hoofdbestuur of
hoofdbestuurders niet ããÍt.
Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, kan de .raad van
commissarissen besluiten van het hoofdbestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen.

8
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Zulke bestuiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het

16,4

hoofdbestuur worden medegedeeld,
Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit
als bedoeld in artikel 16.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
hoofdbestuur of hoofdbestuurders niet aan'

Artikel

17. Vertegenwoordigin g

vertegenwoordigt de coöperatie. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt, behalve aan het hoofdbestuur, slechts toe aan twee

17.l Het hoofdbestuur

hoofdbestuurders gezamenlÜ k.

lj.2

Het hoofdbestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte
doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen
vertegenwoorrligt de coöperatie met inachtneming van de grenzen aan ziin
bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het
hoofdbestuur vastgesteld

Artikel

18. Raad van commissarissen

18.1Decoöperatieheefteenraadvancommissarissen.
lB,2 De raad van comnissarissen bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf
commissarissen. Het aantal van de commissarissen wordt door de ledenraad
bepaald.

18.3

Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris z¡n.

stelt een profielschets voor zijn omvang en
samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de aan de coöperatie
verbonden ondernemingen, hun activiteiten en de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de
profietschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging

18.4 De raad van commissarissen

met de ledenraad.

Artikel lg,

Benoeming, aftreden, schorsing

en

ontslag

van

commissarissen'

Ontstentenis of belet van commissarissen
---door de ledenraad. De ledenraad kan een
lg.1 Commissarissen worden benoemd
commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan
lg.2 Een commissaris treedt af volgens een door de raad van commissarissen vast te
stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat
een commissaris tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is
benoemd, verstreken is. Een commissaris treedt evenwel uiterlijk af op de dag van
de eerstvolgende vergadering van de ledenraad na afloop van vier jaren na zijn

laatste benoeming. Een aftredende commissaris kan twee maal worden
herbenoemd

19.3

Commissaris kunnen niet zijn:
(a)
leden van de coöPeratie;

(b)
(c)

hoofdbestuurders;

werknemers van de coöperatie

coöPeratie.9

of

een dochtermaatschappij van
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lg.4

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van
de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijnin verband met de
vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder
rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding
van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of

herbenoeming wordt rekening gehouden
met de wijze waarop de kandid aat zijn taak als commissaris heeft vervuld'
Indien de ledenraad een commissaris heeft geschorst, moet de ledenraad binnen
drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot

herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij

---

19,5
19.6

opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing
In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de
overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk
belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet

deze statuten zijn toegekend aan de taad van commissarissen en de
commissarissen. In geval van ontstentenis of betet van alle commissarissen worden
deze taken en bevoegdheden tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die de

en

ledenraad daartoe aanwi

Artikel 20. Bezoldiging van commissariss€ll_De ledenraad kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging toekennen' Kosten
worden aan de commissarissen vergoed

werkwijze van de raad van commissarissen-.-_De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
hoofdbestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar
verbonden ondernemingen. Hij staat het hoofdbestuur met raad ter zijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naat het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Het hoofdbestuur verschaft
de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak

Artikel2l. Taak, taakverdeling

2l.l

en

noodzakelijke gegevens. Het hoofdbestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad
van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch
beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van
de coöperatie.

Zl.2

-

De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen
worden geregeld die de raad van commissarissen betreffen. Het besluit tot
vaststelling van het regtement van de raad van commissarissen vereist de
goedkeuring van de ledenraad.

21,3

De raad van commissarissen kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak
iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast. Het besluit tot vaststelling
van een taakverdeling binnen de raad van commissarissen vereist de goedkeuring
van de ledenraad

ç/p4/5/
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2t.4
21.5

De voorzitter van de raad van commissarissen wordt in functie benoemd' De raad
van commissarissen benoemt, al dan niet uit zijn midden, een
De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang
zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de coöperatie en bevoegd zullen zijn

secretaris'--

inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
coöperatie en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan
wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

21.6

Indien er slechts een commissaris is, heeft hij alle rechten en verplichtingen die bij

de wet en deze statuten zijn toegekend en opgelegd aan de raad van
commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen' onverrninderd

artikelen 18.2 en 19,6'Artikel 22,Yergaderingen en besluitvorming van de raad van commissariss€r
wenselijk
Z21 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris dit --oordeelt.

22.2
223

------

Een commissaris kan zich ter vergadering slechts door de meclecommissaris bij
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van
de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
---De hoofdbestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de
vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de

verstrekken.-

22.4

raad verlangde inlichtingen te
Iedere commissaris heeft één stem.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel
verworpen.

22.5

In het geval een of meer commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar
verbonden ondernemingen, zijn zii niet bevoegd deel te nemen aàn de
beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle commissarissen een direct of
indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de
coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen, wordt het besluit genomen
door de ledenraad.

22.6
Artikel

Z3.l

Besluitvorming van de raad van commissarissen kan op andere wijze dan in een
vergadering geschieden, mits met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of
langs elektronische weg worden uitgebracht.
23. Ledenraad

De coöperatie heeft een ledenraad. De ledenraad vormt de algemene vergadering
bestaande uit afgevaardigden als bedoeld in artikel 2:39 lid I van het Burgerlijk
Wetboek.

23.2

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
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23.3

schorsing of ontslag als regiobestuurder eveneens zijn schorsing en ontslag als lid
van de ledenraad impliceert.
De ledenraad kan aan de leden van de ledenraad niet bovenmatig vacatiegeld
toekennen voor de vergaderingen van de ledenraad, onverminderd artikel 34.
Kosten worden aan hen vergoed.

Artiket

24,l

24, Y ergaderingen

ledenraad-

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
(a) de behandeling van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of
artikel 2:403 vanhet Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt; --

(b)
(c)

de vaststelling van
de verlening van

dejaarrekening;-

kwijting aan de hoofdbestuurders voor hun bestuur over

het afgelopen boekjaar;

(d)

de verlening van kwijting aan de commissarissen voor het door hen
gehouden toezicht over het afgelopen

(e)

de

behandeling

en

boekjaar;-

verantwoording

van het pnjs-, bonus- en

reserveringsbeleid van de coöperatie en haar dochtermaatschappijen'

- de
Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te rvorden geplaatst indien
termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het
bestuursverstag door de ledenraad is verlengd ofeen voorstel daaftoe op de agenda
is geplaatst.

24.2
24,3
24.4

De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar
Het hoofdbestuur roept de ledenraad bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt,
of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is. Ook de raad
van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van de ledenraad.
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.

Artikel

ZS.l

25. Oproeping tot de vergadering van de ledenraad
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

Z5.Z

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
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lid van de ledenraad hiermee
instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg

aan het hoofdbestuur opgegeven adressen. Indien het

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor
dit doelaan de coöperatie is bekend gemaakt'

25.3
25.4

25,5

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip
van de vergadering van de ledenraad. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn
vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd.
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door 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, wordt opgenomen in de oproeping
of in een aanvullende oproeping aangekondigd indien de coöperatie het met
redenen omklede verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de
vergadering heeft ontvangen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt
voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
De oproeping tot een vergadering van de ledenraad geschiedt niet later dan op de
zevende dag vóór die van de vergadering.

Artikel 26, Yoorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten van

de

ledenraad

26.1

De vergadering van de ledenraad benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst
de secretaris van de vergadering aan.

26.2

26.3

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

26.4 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 tet inzage
van de leden van de ledenraad. Aan ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste kostprijs.

Artiket 2T.Toegang tot de vergadering van de ledenraad
Mits zij niet zijn geschorst, hebben toegang tot de vergadering van de ledenraad de
27.1
27.2
21.3

leden van de ledenraad, de hoofdbestuursleden en de commissarissen.-De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen

tot de vergadering van de ledenraad.
De leden van de ledenraad zijn bevoegd in de vergadering van de ledenraad het
woordtevoerenenhetstemrechtuitteoefeneû.
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27.4

De hoofdbestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de vergadering van
de ledenraad een raadgevende stem.

27.5
27.6

In afwijking van artikel 27.l,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
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

27.7

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.

Artikel 28. Stemrecht in de vergadering van de ledenraad en besluifvorming van

de

ledenraad

van de ledenraad heeft ieder lid van de ledenraad dat niet
geschorst is, één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet

28.1 In de vergadering
28.2

uitgebracht aangemerkt.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

28.3

28.4

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 briefies geschiedt'Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte
mcerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije
stemming plaats. Heeft ook in clat 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 personetr 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 bÜ 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

28.5

voorkomt, benoemd. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het
voorstel vorworpofl.
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
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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 hoofclelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt' Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming'-

Artikel 29. Bestuitvorming van de ledenraad buiten vergaderin
Zg¡ 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

commlssanssen.

29,Z

De leden van de ledenraad doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling
aan het hoofdbestuur en de raad van commissarissen

Ten aanzien van de genomen besluiten is artikel 26,4 van overeenkomstige

2g3

toepassing.

Artikel30. Regio's

30.1

-

De leden van de coöperatie zijn ingedeeld in vier regio's, waarvan de geografische

greîzen door het hoofdbestuur worden vastgesteld. Het besluit van

het

hoofdbestuur tot vaststelling van de geografische grenzen van de regio's vereist de
goedkeuring van de ledenraad.

De leden behoren tot de regio waarin de hoofdvestiging van hun bedrijf is
gevestigd. Op verzoek van een lid kan het hoofdbestuur in individuele gevallen

30,2

bepalen dat een lid in een andere regio is ingedeeld

30.3
Artikel

31,1
31,2

De regio's hebben geen rechtspersoonlijkheid.
3

1. Regiobesturen

Elke regio heeft een regiobestuur
Elk regiobestuur bestaat uit vijf regiobestuurders. Is het aantal regiobestuurders
minder dan vijf, dan blijft het regiobestuur volledig bevoegd; het betrokken
regiobestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen ter aanvulling van het aantal
regiobestuurders.

Artikel 32. Benoeming regiobestuurders

32.l De hoofdbestuurder die overeenkomstig
ledenvergadering

artikel 12.2 door een regionale

is lrenoemd, is als zodanig

eveneens regiobestuurder van de

betrokken regio. Zijn benoeming tot hoofdbestuurder impliceert mitsdien eveneens
zijn benoeming tot regiobestuurder van de betrokken regio, gelijk zijn schorsing of
ontslag als hoofdbestuurder eveneens zijn schorsing en ontslag als regiobestuurder
van de betrokken regio impliceett.

32.2

De regiobestuurder die eveneens hoofdbestuurder is, is voorzitter van het
betrokken regiobestuur.

323

De andere regiobestuurders dan de voorzitter van het regiobestuur, worden uit de

32.4

leden van de betrokken regio benoemd
De ledenraad kan met redenen omkleed besluiten tot afwijking van artikel32.3 '

VZ
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32,5

De andere

regiobestuurders dan

de voorzitter van het regiobestuur,

benoemd door de ledenvergadering van de betrokken

32.6 Een lid

regio.-

dat rechtspersoon, vennootschap onder firma

of

worden

commanditair

zij aan
een natuurlijk persoon onbeperkte bevoegdheid heeft verleend om hem als

vennootschap is, kan slechts tot regiobestuurder worden benoemd indien

regiobestuurder zelfstandig te vertegenwoordigen, en die natuurlijk persoon:
een onmiddellijk of middellijk bestuurder of vennoot van het betrokken

(a)

lid is, ofwel
(b) bij besluit van het hoofdbestuur is aangewezen als persoon die anderszins
afdoende duurzaam aan het betrokken lid verbonden is.-Artikel 33. Aftreden, schorsing, ontslag en defungeren van regiobestuurde
33.1 Een regiobestuurder, niet zijnde voorzitter van het regiobestuur, treedt uiterlijk af
op de dag van de eerstvolgende regionale ledenvergadering van de regio van
waaruit hij is benoemd na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een

33.2
33.3

aftredende regiobestuurder kan één maal worden herbenoemd.
Een regiobestuurder die uit de leden is benoemd defungeert door het eindigen van

zijn lidmaatschap van de coöperatie'
Een regiobestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de
-ledenvergadering van de betrokken regio. Een regiobestuurder kan te allen tijde
worden geschorst door het regiobestuur van de betrokken regio

33,4

Indien hetzij een regionale ledenvergadering hetzij een regiobestuur een
regiobestuurder heeft geschorst, moet de regionale ledenvergadering van de
betrokken regio binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij
tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de
schorsing

33.5

Een regiobestuurder die rechtspersoon, vennootschap onder f,rma of commanditair
vennootschap is, defungeeft, indien de bevoegdheid van de bestuurder of vennoot
als bedoeld in artikel 32.6 is beëindigd

Artikel34.Bezoldigingvanregiobestuurders
De ledenraad kan aan regiobestuurders, niet zijnde de voorzitters van de regiobesturen, niet
bovenmatig vacatiegeld toekennen voor de vergaderingen van het regiobestuur' Kosten
worden aan hen vergoed.

Artikel35.Taakenbesluitvormingvanregiobesturen

35.1

De regiobesturen zijn belast met de taken ats door het hoofdbestuur te bepalen. Het
besluit tot bepaling van de taken van de regiobesturen vereist de goedkeuring van
de ledenraad.

35.2

Onverminderd artikel 32.2, benoemt

elk

regiobestuur

uit zijn midden

een

secretaris.

35.3
35.4

Een regiobestuur vergadert zo dikwijls een regiobestuurder dit wenselijk oordeelt. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel
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35.5

Besluitvorming van een regiobestuur kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of langs
elektronische weg worden uitgebracht.
Artikel 36. Regionale ledenvergaderingen
36.1 De jaarlijkse ledenvergadering van elke regio wordt gehouden binnen vier
maanden na vaststelling van de jaanekening van de coöperatie. In ieder geval
worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergaderingen geplaatst:
(a) de behandeling van het bestuursverslag over het voorafgaande boekjaar,
tenzij artikel2:396lid 7 of artikel2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor
de coöperatie

(b)

geldt;----_--

de behandeling van de vastgestelde jaarekening over het voorafgaande
boekjaar;

(c)

de behandeling van het prijs-, bonus- en reserveringsbeleid van
coöperatie en haar

(d)

de

dochtermaatschapprjen;-

de benoeming of herbenoeming van de regiobestuurders, onverminderd
artikel 33. I

36.2
36.3

Het regiobestuur roept de ledenvergadering van de betrokken regio bijeen, zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt. Ook het hoofdbestuur is bevoegd tot het
bijeenroepenVaneenregionaleledenvergaderinB.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een regionale
ledenvergadering, is het regiobestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
regionale ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veeftien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het regiobestuur de regionale ledenvergadering bijeenroept of
bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veel
gelezen dagblad, De verzoekers kunnen alsdan anderen dan regiobestuurders
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. Aan de
eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek

elektronisch is vastgelegd
Artikel 37. Oproeping tot regionale ledenvergadering
Leden worden tot de regionale ledenvergadering opgeroepen door het regiobestuur

37.1
37.2

37.3

ofeen regiobestuurder van de betrokken regio.
De oproeping tot een regionale ledenvergadering geschiedt door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de leden aan cle laatstelijk aan het hoofdbestuur
opgegeven adressen. Indien het lid 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.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip
van de regionale ledenvergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn
vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd'
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De oproeping tot een regionale ledenvergadering geschiedt niet later dan op de
vijftiende dag vóór die van de
Artikel 38. Voorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten van de
regionale ledenvergadering
38.1 De voorzitter van het regiobestuur treedt als zodanig ook op bij de regionale
tedenvergadering van de betrokken regio. De voorzitter van het regiobestuur kan
echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als
voorzitter aanwijzen. Bij afuezigheid van de voorzitter van het regiobestuur,
zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen
de ter vergadering aanwezige regiobestuurders een van hen tot voorzitter. Bij
afwezigheid van alle regiobestuurders benoemt de regionale ledenvergadering zelf
haar voorzitter. De secretaris van het regiobestuur treedt als zodanig ook op bij de
regionale ledenvergadering van de betrokken regio. Bij afwezigheid van de
37.4

secretaris van het regiobestuur wijst de voorzitter de secretaris aan

38.2

38.3

Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, worden daalvan door de secretaris van de vergadering notulen
gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de
voorzitter en de secretaris van de vergad
De voorzitter van de vergadering en iedere regiobestuurder kunnen te allen tijde
opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter
vergadering verhandelde, op kosten van de coöperatie. i{et notarieel proces-verbaal
wordt medeondertekend door de voorzitter van de vergadering

regiobestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het
regiobestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de
vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het
regiobestuur. f)e aantekeningen liggen ten kantore van de coöperatie ter inzage van
de leden van de betrokken regio. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift

38.4 Het

ofuittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste kostprijs.*Artikel3g. Toegang tot de regionale ledenvergadering
39.1 Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de regionale
ledenvergadering van de regio waartoe zij behoren en zijn bevoegd daarin het

39.Z
39.3

woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid 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.
De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen

tot de regionale ledenvergadering.
Artikel 40. Stemrecht in en besluitvorming van de regionale ledenvergadering
40.1 In de regionale ledenvergadering heeft ieder lid van de betrokken regio dat niet
geschorst is, één stem. Blanco stemmen en ongeldigè stemmen worden als niet
uitgebracht aangemerkt
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40.2

Alle

besluiten worden genomen

bij volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte

stemmen

40.3
40.4

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 briefies geschiedt.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 geplaalst, dan is evenwel de persoon clie als eerste op de voordracht
voorkomt, benoemd. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het

verworpen.-

40.5

voorstel
FIet 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.-

40.6 Bü de

vaststelling

in

hoeverre

de leden stemmen,

aanwezig

zijn of

vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met leden die ingevolge de
wet ofdeze statuten geen stem kunnen uitbrengen'

Artikel 41. Boekjaar, begroting

41.1
41.2

en

jaarrekening-

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaa
Het hoofdbestuur stelt jaarlijks, uiterlijk op een november, behoudens verlening
van deze termijn door de ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden, een

begroting voor het eerstvolgende boekjaar op. De begroting wordt op
geconsolideerde basis opgemaakt. De begrotlng wordt ondertekend door de
hoofdbestuurders en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een
of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. De

begroting wordt vastgesteld door de ledenraad. De daartoe strekkende vergadering
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4t.3

van de ledenraad doet het hoofdbestuur uiterlijk een maand na afloop van de
termijn voor het opmaken van de begroting houden.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het hoofdbestuur de jaanekening op en legt het
deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Tenzij artikel 2:396lid
7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, legt het
hoofdbestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden.

Het hoofdbestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe

de

gegevens, bedoeld in artikel 2:392lld 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat

4t.4

4t.5

4t.6

lid op de coöperatie van toepassing is
De jaanekening wordt ondertekend door de hoofdbestuurders en door de
cornmissarissen; ontbreekt de ontlertekening van een of meer van hen dan wordt
daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt
De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, tenzij
artikel 2:396licl 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie
geldt, en de krachtens artikel 2:392lid I van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen
gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de vergadering van de ledenraad,
bestemd tot hun behandeting, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
De jaarrekening wordt vastgestelcl door de ledenraad. De daartoe strekkende
vergadering van de ledenraad doet het hoofdbestuur uiterlijk een maand na afloop
van de termijn voor het oprnaken van de jaarrekening houden. Vaststelling van de

jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een hoofdbestuurder onderscheidenlijk
commrssans.

41.7

41.8

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de ledenraad geen kennis heeft

kunnen nemen van de verklaring van die accountant, tenzij onder de overige
gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid I van het Burgerlijk Wetboek, een wettige
grond wordt medegedeelcl waarom die verklaring ontbreekt.
Ten taste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat'

Artikel 42. Accountant
-==--=42.1 Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de
coöperatie geldt, is de coöperatie verplicht opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het

42.2

Burgerlijk Wetboek te verlenen.
Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet
over, dan is de raad van commissarissen of,zo deze ontbreekt of in gebreke blijft,
het hoofdbestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door
de ledenraad en door degene die haar heeft verleend; de door het hoofdbestuur
verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden
ingetrokken
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42.3

De accountant brengt omtrent zijn

onderzoek verslag

uit aan de raad van

commissarissen en aan het hoofdbestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek
weer in een verklaring.

Artikel 43. Statutenwijziging en ontb

43.1

In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
ledenraad, waaftoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen
op voorstel van het hoofdbestuur en vereist een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen.

43.2 Zij die de oproeping tot de vergadering van cle ledenraad ter behandeling

van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

43.3
43.4

43.5

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden tet inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden
De artikelen 43.1 en 43.2 zijn niet van toepassing indien in de vergadering van de
ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen
De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad
De artikelen 43.1 tot en met 43.3 zijn van overeenkomstige toepassing op een
besluit tot ontbinding.

Artikel 44. VereffeninB *=- -44.1 Indien de coöperatie wordt ontbonden, wordt haar vermogen vereffend door

de

bestuurders, indien en voor zover de ledenraad niet anders bepaalt, onverminderd

44.2
44.3
44.4

44.5

artikel 5.7
De ledenraad stelt de beloning van de vereffenaars vast'
De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereÊfening blijven deze statuten, voor
zover mogelijk, van kracht.
Het batig liquidatiesaldo van de coöperatie wordt aan de leden overgedragen, op
basis van een verdeelsleutel als door de ledenraad te bepalen. Het besluit tot
bepaling van de verdeelsleutel wordt genomen op voorstel van het hoofclbestuur en
vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen' Nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de coöperatie gedurende zeven jaren berusten onder
degene die daartoe door de vereffenaars is

aangewezen.--

Artikel 45. Reglement

45.1
45.2

De ledenraad is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen.
Een besluit tot het vaststellen of wijzigen van een huishoudelijk reglement wordt
genomen op voorstel van het hoofdbestuur en vereist een meerderheid van ten
minstetweederdenvandeuitgebrachteStOmmen.

Artikel 46. Overgangsbepaling I-

2t

çrry¡/5/
Law. Tax

46.1

Artikelen 15.9 en 225 zijn pas van toepassing met ingang van de datum van het
van kracht worden van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

46.2 Tot aaî de in

artikel 46,1 bedoelde datum gelden ter zake van

vertegenwoordigingsbevoegdheid

van de

hoofdbestuurders

de

de

navolgende

aanvullende bepalingen

(a)

in het geval een of meer hoofdbestuurders of commissarissen een belang
hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie, kan de
ledenraad een of meer personen aanwijzen om de coöperatie te
vertegenwoordigen;

(b)

behoudens

artikel 46.2 sub (a) vertegenwoordigt de raad

commissarissen de coöperatie

in

van

andere gevallen van strijdig belang met

meer hoofdbestuurders dan het sluiten of wijzigen van
overeenkomsten zoals deze met alle leden in gelijke omstandigheden

een

of

worden gesloten

46.3
Artikel
47

.l

47

.2

Dit artikel 46 vewalt op de in artikel 46.1 bedoelde datum
47. Overgangsbepaling

II

In afwijking van het bepaalde in artikel l3.2laatst zin geldt voor de bestuurders die
op één januari tweeduizend dertien in functie waren, dat bij het beëindigen van hun
benoemingstermijn na één januari tweeduizend dertien, zij één maal kunnen
worden herbenoemd, ongeacht het aantal van hun benoemingstermijnen vóór één
januari tweeduizend dertien.
Dit artikel 47 vervalt op één juni tweeduizend twintig

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de daturn in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk
na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)
UITGEGEYEN VOOR AFSCHRIFT
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