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Over dit model 

Het model Bestuursreglement biedt de coöperatie een basis voor nadere regels 

betreffende  het bestuur. Het model dient door de coöperatie zelf op maat 

gemaakt en eventueel verder aangevuld te worden. Het reglement kan en mag 

niet in strijd met de statuten van de coöperatie zijn. Neem in geval van vragen of 

twijfel vooral contact op met één van de medewerkers van NCR, zij helpen u 

graag verder.  
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REGLEMENT BESTUUR COÖPERATIE  … 

 

 

Artikel 1 - Algemeen 
 

1.1 Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgesteld door het Bestuur/de Raad van 
Commissarissen van Coöperatie … op grond van artikel .. van de statuten 
van … (de ‘Statuten’) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften 

die op het Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en 
de Statuten.  

Dit reglement is digitaal te raadplegen op het intranet van de Coöperatie. 
Dit reglement kan worden gewijzigd door de het Bestuur/de Raad van 

Commissarissen   in geval van wijzigingen in de werkwijze of herziening 
van het beleid van de Coöperatie. Het bestuur kan hiervoor suggesties  
aandragen.  

1.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen 
de wet of de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met 
de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht zal dit laatste prevaleren. 
Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, 

tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur/de 
Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door 

geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking 
daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. In 
alle gevallen waarin het Reglement niet voorziet beslist het Bestuur/de 

Raad van Commissarissen, tenzij anders aangegeven in de Statuten. 
1.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 1 kan het Bestuur in overleg 

met de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen 
toepassing te geven aan dit Reglement. 

1.4 Onder “schriftelijk” wordt in dit Reglement tevens begrepen langs 
elektronische weg. 

1.5 Dit Reglement is op dag/maand/jaar door het Bestuur/de Raad van 
Commissarissen vastgesteld en dient ter vervanging van de versie d.d. 
dag/maand/jaar. 

 
Artikel 2 - Taak en werkwijze van het Bestuur 
 

2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder 
meer betekent dat het Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van 

de doelstellingen, de strategie met bijbehorend risicoprofiel, de 
resultaatsontwikkelingen, het management van de onderneming en de 
voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.  

2.2 Het Bestuur stelt het algemene beleid van de Coöperatie vast en draagt 
zorg voor de uitvoering ervan. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het 

beleid moet voldoen aan de elementaire beginselen van verantwoord 
bestuur.  

2.3 Het Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun 

rechtspositie de mogelijkheid hebben om aan een daartoe aangewezen 
functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de 

Coöperatie van algemene, operationele of financiële aard, inclusief 
klokkenluidersregeling.  
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2.4 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Ledenraad/ Algemene 
Vergadering voor zodanige besluiten als de Ledenraad/Algemene 
Vergadering/Raad van Commissarissen bij specifiek omschreven besluit of 

reglement als bedoeld in artikel .. van de Statuten heeft vastgesteld en 
aan het Bestuur medegedeeld.  

2.5 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in het vorige artikellid tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het 
Bestuur niet aan.  

2.6  Het Bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging 
van alle belangen van de bij de Coöperatie betrokken partijen.  

2.7  De leden van het Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, 
deskundige en integere wijze uit met inachtneming van alle van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Het Bestuur is zich 

bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 
voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch 

handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie 
van de coöperatie. 

2.8  Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 

functioneren. 
 

 
 
Artikel 3 - Samenstelling en benoeming 

 
3.1 Het Bestuur van de Coöperatie is een bestuur in de zin van de wet en 

wordt gevormd door één of meer natuurlijke personen. [Keuze:] Enkel 
leden van de Coöperatie kunnen tot bestuurder worden benoemd.  

3.2 Bij de werving en selectie van Bestuursleden wordt gewerkt met een 

vooraf door het Bestuur opgestelde profielschets, waarin de omvang van 
het Bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. 

Bij het opstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de 
aard van de Coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid 
van de leden van het Bestuur. Het Bestuur gaat periodiek, in ieder geval 

bij het ontstaan van elke vacature, na of de profielschets nog voldoet en 
stelt deze zo nodig bij. Het Bestuur is zo samengesteld dat de leden 

onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als 
goede bestuurders.  Het orgaan dat de Bestuurders benoemt dient de 

profielschets goed te keuren. 
3.3 [Indien Ledenraad:] Een lid van de Ledenraad is niet benoembaar als lid 

van het Bestuur.  

3.4 De leden van het Bestuur worden benoemd door de Algemene 
Vergadering/Ledenraad. De leden van het Bestuur worden benoemd voor 

een periode van maximaal .. jaar. Een lid van het Bestuur kan maximaal .. 
maal worden herbenoemd. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op. 
Vanwege de continuïteit is het uitgangspunt dat niet meer dan twee 

bestuursleden per jaar aftreden.   
3.5 Een lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 

/Ledenraad worden geschorst, dan wel ontslagen. Een besluit van de 
Algemene Vergadering /Ledenraad tot schorsing of ontslag van een 
bestuurslid dient te worden genomen met een meerderheid van 2/3e van 

de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3e 
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van de stemgerechtigden aanwezig, dan wel vertegenwoordigd, is. Indien 
in geval van schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden 
daarna een besluit volgt tot ontslag, eindigt de schorsing. Een geschorst 

bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de 
vergadering waarin het voorgenomen ontslag aan de orde is. Het 

bestuurslid mag zich aldaar laten bijstaan door een advocaat.  
3.6 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur 

neemt/nemen de overige Bestuurder/Bestuurders de taak/taken over. Het 

Bestuur blijft volledig bevoegd, ook wanneer zij tijdelijk niet voltallig is.  
3.7 Het Bestuur bespreekt tenminste een keer per jaar, haar eigen 

functioneren en dat van haar leden en eventuele commissies, en de 
conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Het Bestuur vraagt 
hiertoe vooraf de visie van de Raad van Commissarissen en betrekt die in 

de bespreking van het eigen functioneren. 
Minimaal een keer per drie jaar laat het Bestuur zich bij de evaluatie van 

het eigen functioneren ondersteunen door een externe adviseur, die niet 
alleen het evaluatiegesprek leidt, maar ook inhoudelijk als kritische 
sparringpartner kan fungeren en het Bestuur kan helpen om blinde 

vlekken te onderkennen en te bespreken. De resultaten van zowel de 
jaarlijkse als de driejaarlijkse evaluatie worden vastgelegd in een dossier 

dat door of wegens het Bestuur wordt beheerd. 
 

Artikel 4 – Vergaderingen en besluitvorming 

 

4.1 De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het 
Bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de Bestuursleden en de 

Raad van Commissarissen. 
Het Bestuur maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij 
diens afwezigheid. 

De taken van de voorzitter zijn onder meer: 
• Voorbereiden van de agenda van het Bestuur; 

• Leiden van de Bestuursvergadering; 

• Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door het 

Bestuur en erop toezien dat de Bestuurders kunnen beschikken over 

de benodigde informatie; 

• Erop toezien dat de Bestuurders hun kennis en deskundigheid op peil 

brengen en houden; 

• Erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het Bestuur en 

haar leden; 

• Erop toezien dat haar leden jaarlijks op hun functioneren worden 

beoordeeld; 

• Erop toezien dat de contacten van het Bestuur met de Raad van 

Commissarissen, de leden, de Algemene Vergadering/Ledenraad en 

samenwerkingspartners, naar behoren verlopen; 

• Erop toezien dat eventuele commissies van het Bestuur adequaat 

functioneren; 

• Namens het Bestuur aanspreekpunt zijn voor Bestuurders, de Raad 

van Commissarissen en leden, de Algemene Vergadering/Ledenraad. 
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Artikel 5 – Vergaderingen en besluitvorming 
 

5.1 Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter 
of een ander lid van het Bestuur dat wenst, doch ten minste één maal per 

… weken/maanden. 
5.2 De bijeenroeping van een vergadering van het Bestuur geschiedt door de 

voorzitter of een ander lid van het Bestuur en wel schriftelijk onder opgaaf 

van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste 5 
werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 

meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of digitaal is 
geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping 
werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn 

korter dan vijf werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter 
vergadering alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 
5.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een plaats, te bepalen door 

degene die de vergadering bijeenroept. 

5.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het Bestuur, alsmede 
zij die door het Bestuur worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door 

een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander bestuurslid ter 
vergadering doen vertegenwoordigen. leder lid van het Bestuur heeft één 
stem. 

5.5 Bij het uitoefenen van het stemrecht stemmen de leden zonder last of 
ruggenspraak en houden zij rekening met de belangen van alle leden van 

de Coöperatie. 5.6 Het Bestuur kan in vergadering slechts rechtsgeldige 
besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig 

belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening 
van dit quorum. Alle besluiten dienen te worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het Bestuur streeft 
echter naar unanimiteit. 
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het Bestuur 

schriftelijke stemming verlangt. Bij het staken van de stemmen wordt het 
desbetreffende agendapunt bij de eerstvolgende vergadering opnieuw 

geagendeerd. Indien de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel 
verworpen. 

5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens 
afwezigheid de vicevoorzitter. Indien op deze wijze niet in het 
voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de 

aanwezige leden van het Bestuur één van hen als voorzitter van de 
desbetreffende vergadering aan. 

5.8 Van het verhandelde in een vergadering wordt een verslag opgemaakt, 
waarin de besluitvorming wordt vastgelegd. In de volgende vergadering 
wordt dit verslag vastgesteld. In dit verslag zullen beknopt, maar adequaat 

de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen 
en besluiten worden weergegeven op zodanige wijze dat voor niet 

aanwezige bestuursleden een helder en volledig beeld wordt gegeven van 
hetgeen ter vergadering is behandeld.  

5.9 Indien in een formele vergadering een onderwerp aan de orde wordt 

gesteld dat niet op de agenda van de vergadering was vermeld, kan de 
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voorzitter van de vergadering besluitvorming daaromtrent toestaan, doch 
uitsluitend indien: 
a) Het een onderwerp betreft waarvan de behandeling, gezien het 

dringende karakter ervan, geen uitstel kan lijden; en 
b) De Raad van Commissarissen zich niet tegen de behandeling ervan 

verzet; en 
c) Het voorstel van de voorzitter van de vergadering tot behandeling van 

dit onderwerp met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen door de Bestuurders wordt aanvaard en vervolgens het besluit 
omtrent dat onderwerp door het Bestuur wordt genomen met een 

meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor zover 
de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. 

5.10 Besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering 

van het Bestuur. Bestuurders kunnen ook buiten de vergadering besluiten 
nemen, mits: 

1. Dit schriftelijk geschiedt; 
2. Alle Bestuurders zich uitspreken; 
3. Het besluit met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen wordt genomen. 
 

Artikel 6 – Bezoldiging 
 
6.1 De bezoldiging van het Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene 

Vergadering/Ledenraad  
6.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging wordt rekening gehouden met de 

coöperatieve aard van de onderneming en de bestaande 
beloningsverhoudingen. 

 

Artikel 7 – Onderlinge communicatie 
 

7.1 Iedere Bestuurder informeert de andere leden van het Bestuur, zo nodig 
ook buiten de vergaderingen om, over alle belangrijke aangelegenheden, 
die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied 

voordoen.  
7.2 Iedere Bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording 

verschuldigd aan het Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te 
rapporteren aan het Bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk 

inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien 
de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur.  

7.3 Iedere Bestuurder dient overleg te plegen met de andere leden van het 

Bestuur, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de 
invulling van de taak van die andere bestuurder, dan wel indien het belang 

van het onderwerp overleg vereist.  
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Artikel 8 - Relatie met de Algemene Vergadering/Ledenraad 
 
8.1 In overeenstemming met de Statuten worden vergaderingen van de 

Algemene Vergadering /Ledenraad (onder andere) gehouden op verzoek 
van het Bestuur. Het Bestuur zal ervoor zorgdragen dat deze 

vergaderingen tijdig plaatsvinden en dat de leden van de Algemene 
Vergadering/Ledenraad worden geïnformeerd over alle relevante feiten en 
omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.  

8.2 De leden van het Bestuur zijn bij de vergaderingen van de Algemene 
Vergadering/Ledenraad aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen 

verhinderd zijn.  
8.3 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering/Ledenraad alle benodigde 

en/of verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de 

Coöperatie, een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. 
Indien het Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, 

wordt dit gemotiveerd toegelicht. 
 

Artikel 9 – Relatie/Informatie Raad van Commissarissen 

9.1 Het Bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van 

Commissarissen alle informatie te verlangen die hij behoeft om zijn taak 
als Bestuur naar behoren te kunnen uitoefenen.  

9.2 Verzoeken tot informatie van de Raad van Commissarissen zullen worden 

gericht aan de voorzitter van het Bestuur, die het verzoek vervolgens 
namens het Bestuur zal coördineren. 

9.3 De Raad van Commissarissen verschaft het Bestuur tijdig (en zo mogelijk 
schriftelijk) alle informatie waarvan het weet of behoort te weten dat deze 
nodig is om het Bestuur in staat te stellen zijn taak naar behoren uit te 

oefenen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen 
verzet. Indien er beroep wordt gedaan op dit zwaarwichtig belang, wordt 

dit beroep gemotiveerd toegelicht. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens 
vice versa. 

9.4 Iedere Bestuurder informeert de andere leden van het Bestuur, zo nodig 

ook buiten de vergaderingen om, over alle belangrijke aangelegenheden, 
die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied 

voordoen.  
9.5 Iedere Bestuurder dient overleg te plegen met de andere leden van het 

Bestuur, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de 

invulling van de taak van die andere Bestuurder, dan wel indien het belang 
van het onderwerp overleg vereist. 
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Artikel 10 - Geheimhouding  
 
10.1 Elk lid van het Bestuur is gehouden ten aanzien van alle informatie en 

documentatie welke verkregen is in het kader van zijn 
bestuurslidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke 

informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden 
van het Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het Bestuur 
brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter 

beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze informatie 
openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het 

publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk 
voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer 
openstaat. 

 
Artikel 11 – Tegenstrijdig belang  

 
11.1 Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan 

de voorzitter van het Bestuur en verschaft alle relevante informatie. 

Bestuursleden proberen elke schijn en/of vorm van belangverstrengeling 
tussen hen en de Coöperatie te vermijden.  

11.2 Bestuurders stellen jaarlijks een actueel overzicht ter beschikking van hun 
(neven)functies per 1 januari van dat jaar. Dit overzicht wordt opgenomen 
in het jaarverslag van de Coöperatie. 

11.3 Voorafgaand aan het accepteren van bezoldigde (neven)functies zijn 
bestuurders verplicht deze te melden bij de Coöperatie. Dit geldt ook voor 

het ondernemen van activiteiten die kunnen leiden tot (de schijn van) 
belangenverstrengeling met de bestuurdersfunctie bij de Coöperatie. Bij 
het niet naleven van deze verplichting kunnen sancties als schorsing of 

ontslag volgen.  
11.4 Tot een (neven)functie en/of activiteit worden gerekend: 

• Het verrichten van een (on)bezoldigde functie naast de hoofdfunctie als 
bestuurder 

• Het uitoefenen van een bedrijf of beroep 

• Een deelneming in aannemingen en/of leveringen van de Coöperatie 
• Zakelijke deelnemingen in zakenpartners van de Coöperatie (zowel 

betaald als onbetaald) 
11.5 Meldingen zoals bedoeld in de voorgaande leden geschieden schriftelijk 

aan de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. Deze meldingen worden expliciet geregistreerd door de 
voorzitters. Daar waar het de voorzitter van het Bestuur zelf betreft zal de 

vice-voorzitter deze taak van de voorzitter overnemen.  
11.6 Nieuw gemelde (neven)functies of activiteiten worden door de voorzitter 

geagendeerd bij de eerstvolgende vergadering van de Raad van 
Commissarissen. Na bespreking van deze melding(en) besluit de Raad van 
Commissarissen of deze (neven)functies of activiteiten verenigbaar zijn 

met de functie als Bestuurder bij de Coöperatie. Dit besluit wordt 
vastgelegd in de notulen van de vergadering. Aan het verrichten van ofwel 

een (neven)functie of een activiteit kunnen door de Raad van 
Commissarissen (al dan niet op suggestie van het Bestuur) voorwaarden 
verbonden worden.  
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11.7 Niet verenigbaar zijn (neven)functies of activiteiten die (kunnen) leiden 
tot: 
• Belangenverstrengeling of de schijn daarvan 

• Een botsing met de belangen of concurrentiepositie van de Coöperatie 
• Schade aan de coöperatie, haar deelnemingen of de sector 

• Onvoldoende beschikbare tijd voor het toereikend uitoefenen van de 
bestuursfunctie 

11.8 Het Bestuur besluit, buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of 

sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. 
11.9 Een Bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over 

een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) direct of 
indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Indien hierdoor geen van de 
bestuurders kan deelnemen aan de besluitvorming, wordt het besluit 

genomen door de Raad van Commissarissen. 
 

 
Artikel 12 – Functioneren in het Bestuur 
 

12.1 Elk lid van het Bestuur volgt na zijn benoeming een introductie- en 
opleidingsprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan: 

a) Een introductie over de actualiteiten en gang van zaken bij Coöperatie; 
b) Het inhoudelijk werkveld van Coöperatie; 
c) De financiële verslaggeving door de Coöperatie; 

d) De verantwoordelijkheden van de leden van het Bestuur. 
12.2 De leden van het Bestuur dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben en 

daadwerkelijk te besteden om hun functie naar behoren te kunnen 
uitoefenen. 

12.3 De leden van het Bestuur wonen alle vergaderingen van het Bestuur bij, 

behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Indien zij verhinderd zijn een 
vergadering bij te wonen melden zij zich af bij de voorzitter. Indien het de 

voorzitter zelf betreft meldt hij/zij zich af bij de vice-voorzitter. 
 
Artikel 13 – Coöperatie Code 

 
13.1 Het Bestuur neemt bij haar handelen de Coöperatie Code in acht, en legt 

jegens de leden verantwoording af over de opvolging van de Code en over 
de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen: De toepassing en 

naleving van de Coöperatie Code wordt jaarlijks door de het Bestuur 
geagendeerd en voorzien van een toelichting en motivering in het 
jaarverslag. 

 
 

 


