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Over dit model 

Dit model-reglement voor een Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht biedt de coöperatie een 

basis voor nadere regels betreffende de Raad van Commissarissen. Het model dient door de 

coöperatie zelf op maat gemaakt en eventueel verder aangevuld te worden. Het reglement kan en 

mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de coöperatie. Neem in geval van vragen of 

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

 

Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht 

Dit reglement kan toepasbaar zijn voor zowel een Raad van Commissarissen, een Raad van Toezicht 

als elk ander orgaan dat valt onder de kwalificatie “commissaris” zoals bedoeld in de  ‘Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen’. 

NCR prefereert het gebruik van de term ‘Raad van Commissarissen’, omdat door de toegenomen 

mate van professionalisering de commissaris-/toezichthoudersrol zich niet enkel beperkt tot het 

houden van toezicht.  

In dit document zal daarom de term ‘Raad van Commissarissen’ gehanteerd worden.  
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REGLEMENT Raad van Commissarissen COÖPERATIE  … 

 

 
Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1 Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgesteld door 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 de Raad van Commissarissen van toepassing 
zijn op grond van Nederlands recht en de Statuten.  
Dit reglement is digitaal te raadplegen op het intranet/de website van de Coöperatie en 
bekend bij alle andere organen van de coöperatie.  
Dit reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Commissarissen in geval van 
wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van de Coöperatie.  

1.2 Dit Reglement is op dag/maand/jaar door de Raad van Commissarissen vastgesteld en dient 
ter vervanging van de versie d.d. dag/maand/jaar. De secretaris van de Raad van 
Commissarissen is verantwoordelijk voor het bijhouden van eventuele wijzigingen en 
bewaakt de beschikbaarheid van de laatste volledige doorlopende tekst met daarop de 
datum van vaststelling.  

1.3 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. De 
Ledenraad 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 de Raad van 
Commissarissen, tenzij anders aangegeven in de statuten. 

1.4 De  Coöperatie wenst haar organisatie in te richten volgens de principes en voorschriften uit 
de Coöperatie Code zoals opgesteld door de Nationale Coöperatieve Raad.  

1.5 Onder schriftelijk wordt in dit Reglement tevens begrepen langs elektronische weg. 
 
 
Artikel 2 – Samenstelling Raad van Commissarissen en profielschetsen 
 
2.1 Conform artikel …  van de Statuten kent Coöperatie … een Raad van Commissarissen. 
2.2 De omvang van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Ledenraad/ALV; deze 

bedraagt reeds maximaal … (zegge: …) leden en een minimum van … (zegge: …) leden. De 
Ledenraad/ALV(keuze maken) stelt, na ingewonnen advies bij de Raad van Commissarissen, 
het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast. 

2.3 De Raad van Commissarissen stelt profielschetsen op voor zowel de Raad van 
Commissarissen als collectief alsmede per individuele commissaris. Hierin komen de 
gewenste ervaring, achtergrond, diversiteit, onafhankelijkheid en deskundigheid tot 
uitdrukking. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de 
bedrijfsactiviteiten en met de risico’s op de lange termijn. Deze profielschetsen zijn te 
raadplegen op het intranet/de website van de Coöperatie. 

2.4 Kandidaten voor benoeming en de benoemde leden van de Raad van Commissarissen dienen 
te voldoen aan de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschetsen. Bij het 
opstellen van de profielschetsen wordt rekening gehouden met de aard van de Coöperatie, 
haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van de Raad van 
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Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat periodiek, in ieder geval bij het ontstaan 
van elke vacature, na of de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij 

2.5 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient er gestreefd te worden naar een 
kwalitatief hoogwaardige en gemengde samenstelling.  

2.6 [Indien van toepassing:] De Raad van Commissarissen bestaat voor ten minste ----- deel  uit 
leden van de coöperatie. 

2.7 [Indien van toepassing:] De Raad van Commissarissen is zo samengesteld dat de leden 
onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren (zonder last en 
ruggenspraak).   

2.8 Lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is niet verenigbaar met lidmaatschap van het 
Bestuur dan wel de Ledenraad. Lidmaatschap is eveneens onverenigbaar met een 
werknemersrelatie met de coöperatie of een van haar deelnemingen.  

2.9 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Commissarissen 
nemen de overige commissarissen de taak/taken over. De Raad van Commissarissen blijft 
volledig bevoegd, ook wanneer zij tijdelijk niet voltallig is. Bij ontstentenis of belet van de 
gehele Raad van Commissarissen stelt de ALV/Ledenraad een tijdelijke waarnemer aan. 

 
 
 
Artikel 3 – Nevenfuncties en tegenstrijdige belangen 
 
3.1 Commissarissen proberen elke schijn en/of vorm van belangverstrengeling tussen hen en de 

coöperatie te vermijden.  
3.2 Kandidaten die een groter aantal functies vervullen dan dat verwacht mag worden om voor 

de Coöperatie de commissarisrol goed te vervullen,  komen niet in aanmerking voor 
voordracht of (her)benoeming. 

3.3 Commissarissen stellen jaarlijks een actueel overzicht ter beschikking van hun 
(neven)functies per 1 januari van dat jaar. Dit overzicht wordt opgenomen in het in artikel 7.7 
genoemde verslag. 

3.4 Voorafgaand aan het accepteren van (neven)functies zijn commissarissen 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 commissarisfunctie bij de 
coöperatie. Bij het niet naleven van deze verplichting kunnen sancties als schorsing of ontslag 
volgen.  

3.5 Tot een (neven)functie en/of activiteit worden gerekend: 
- Het verrichten van een (on)bezoldigde functie naast de hoofdfunctie als commissaris 
- 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) 

3.6 Meldingen zoals bedoeld in lid 3 en 4 geschieden schriftelijk aan de voorzitter van de Raad 
van Commissarissen. Deze meldingen worden expliciet geregistreerd door de voorzitter. Daar 
waar het de voorzitter zelf betreft zal de vice-voorzitter deze taak van de voorzitter 
overnemen.  

3.7 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 commissaris 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 voorwaarden 
verbonden worden.  

3.8 Niet verenigbaar zijn (neven)functies of activiteiten die (kunnen) leiden tot: 
- Belangenverstrengeling of de schijn daarvan 
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- Een botsing met de belangen of concurrentiepositie van de Coöperatie 
- Schade aan de coöperatie, haar deelnemingen of de betreffende sector 
- Onvoldoende beschikbare tijd voor het toereikend uitoefenen van de commissarisfunctie 

 
Artikel 4 – (Her)benoeming 
 
4.1 Waar in dit artikel wordt gesproken van "de benoemingsdatum" is bedoeld de datum waarop 

de uitslag betreffende de stemming op het voorstel/de voordracht tot benoeming wordt 
vastgesteld. 

4.2 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Ledenraad/ALV op 
bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. De voordracht zal slechts één naam 
bevatten.  

4.3 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van 
Commissarissen worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de 
betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in 
verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van commissarissen.  

4.4 Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij/zij reeds als commissaris is verbonden; 
indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met 
de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht worden met 
redenen omkleed. 

4.5 [Toepasbaar in geval van Vacaturecommissie:] De Raad van Commissarissen laat zich bij zijn 
taak om de verkiezingen te organiseren adviseren en ondersteunen door een commissie ("de 
Vacaturecommissie"), die uit … leden van de Ledenraad/ALV en uit --- leden van de RvC 
bestaat bestaat en waarvan de leden worden benoemd door de Raad van Commissarissen. 

4.6 [Optioneel:] In geval van een vacature die ziet op een lid-commissaris nodigt de Raad van 
Commissarissen alle leden van de Coöperatie uiterlijk twee maand(en) vóór de 
benoemingsdatum uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze uitnodiging gebeurt schriftelijk (op 
elektronische wijze toegestaan)  en wordt ook gepubliceerd op de website van de coöperatie. 
In de uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor commissarissen geldt. 
Tevens kan worden aangegeven welke andere factoren relevant zijn voor deze vacature in 
verband met het streven naar een evenwichtige en representatieve samenstelling van de 
Raad van Commissarissen. 

4.7 Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van veertien dagen na de dag waarop zij de 
uitnodiging daartoe hebben ontvangen, schriftelijk bij de Raad van Commissarissen en de 
Algemene Ledenvergadering aanmelden. Kandidaten geven in hun aanmelding hun motivatie 
aan voor de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en zenden hun 
curriculum vitae. De Raad van Commissarissen toetst de aangemelde kandidaten op de voor 
de commissarissen geldende profielschets en op eventuele andere factoren.  

4.8 Uiterlijk één week voor de benoemingsdatum wordt de door de Raad van Commissarissen 
voorgedragen persoon schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt, [Optioneel:] inclusief 
eventuele aanbeveling van de Vacaturecommissie. De voordracht wordt ook gepubliceerd op 
de website van de Coöperatie. Leden hebben gelegenheid een tegenkandidaat te stellen 
onder voorwaarde dat hiervoor de steun van minimaal …% van de leden moet blijken. 

4.9 Gezien het feit dat de voordracht slechts één naam zal bevatten heeft een positief besluit van 
de algemene vergadering tot gevolgd dat de enige kandidaat is benoemd. 

4.10 De Algemene Ledenvergadering kan echter steeds het bindend karakter aan een dergelijke 
voordracht ontnemen. Hiervoor is dan een besluit met tenminste 2/3e van de uitgebrachte 
stemmen nodig in een vergadering waarin tenminste 2/3e van het aantal stemmen dat door 
de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht, aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Na het ontnemen van het bindend karakter aan de voordracht kan de Algemene 
Ledenvergadering zelf een commissaris benoemen dan wel een nieuwe voordracht vragen en 
daar desgewenst een aanbeveling voor doen.  
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4.11 Een voordracht tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen wordt steeds 
zorgvuldig overwogen door de Raad van Commissarissen en zal geen automatisme zijn. Bij 
herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid 
van de Raad van Commissarissen heeft vervuld. De Raad van Commissarissen  vermeldt bij 
iedere voordracht tot herbenoeming dat en waarom de voorgedragen kandidaat zijn taak als 
lid van de Raad van Commissarissen naar behoren heeft vervuld. 

 
 

Artikel 5 –Zittingstermijn en aftreden 
 
5.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal 

4 (zegge: vier) jaar. Commissarissen kunnen terstond voor nog een periode van vier jaar 
herbenoemd worden. Indien bijzondere omstandigheden zich voordoen kan een tweede 
herbenoeming voor een periode van maximaal 4 jaar plaatsvinden. Bij bijzondere 
omstandigheden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  
-  Het in gevaar komen van de continuïteit van collectieve kennis en ervaring binnen de Raad 
van Commissarissen en/of 
- Als het een voorzitter van een Raad van Commissarissen betreft die pas gedurende zijn 
tweede zittingstermijn voorzitter is geworden 

5.2 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op waarbij zoveel mogelijk 
spreiding plaatsvindt in het moment van aftreden.  

5.3 De Raad van Commissarissen kan (mits voldoende gemotiveerd) in het proces van 
(her)benoeming afwijken van dit rooster van aftreden om continuïteit in bezetting te 
waarborgen. 

5.4 Een lid van de Raad van Commissarissen kan door de Raad van Commissarissen worden 
geschorst bij onvoldoende functioneren of wanneer dit naar het oordeel van de Raad van 
Commissarissen of ALV/ Ledenraad is geboden. Een schorsing geldt voor een termijn van ten 
hoogste drie (3) maanden, welke termijn ten hoogste één keer kan worden verlengd met een 
volgende termijn van ten hoogste drie (3) maanden. De Raad van Commissarissen kan in 
ieder geval een lid van de Raad van Commissarissen schorsen indien naar het oordeel van de 
Raad van Commissarissen of ALV/Ledenraad het vermoeden bestaat van gebeurtenissen en 
omstandigheden die een grond vormen voor een ontslag als bedoeld in de onderdelen c en d 
van lid 4 van dit artikel. 

5.5 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af: 
a) doordat en per het tijdstip waarop hij wordt benoemd tot lid van het Bestuur/de 

Ledenraad van de Coöperatie of een werknemersrelatie aangaat bij de coöperatie; 
b) doordat: 

i. de commissaris handelt in strijd met de Statuten, enig reglement van de 
Coöperatie of de besluiten van organen van de coöperatie; 

ii. de commissaris de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 
c) bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of 

wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen of 
Ledenraad/ALV is geboden; 

d) wanneer hij/zij tijdelijk voorziet in het Bestuur bij belet of ontstentenis van (leden 
van het) Bestuur; 

e) indien hij/zij onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement is verklaard, de 
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing is verklaard, 
of hij/zij niet langer in staat is zijn/haar wil te bepalen. 
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Artikel 6 – Vergoeding 
 
6.1 Aan de leden van de Raad van Commissarissen komt een jaarlijkse vergoeding toe voor het 

voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen en voor de 
met de functie van lid van de Raad van Commissarissen samenhangende werkzaamheden. De 
vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de 
resultaten van de coöperatie. 

6.2 Voor de commissarisfunctie wordt een aantal uren begroot. In geval van een overschrijding 
van 10% van deze tijdsbesteding zal commissarissen een extra vacatievergoeding toebedeeld 
worden om deze extra inspanningen te compenseren. 

6.3 Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals 
reiskosten, worden aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. 

6.4 Het bedrag van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en het bedrag van de in lid 2 bedoelde 
kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de wijze en het tijdstip waarop 
deze worden betaald worden jaarlijks door de ALV/Ledenraad vastgesteld op advies van de 
Raad van Commissarissen.  

6.5 Voor verschillende posities binnen de Raad van Commissarissen kunnen afzonderlijke 
afwegingen en vaststellingen plaatsvinden. 

 
 

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen 
 
7.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur 

en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming(en) 
en staat het Bestuur met raad ter zijde. 

7.2 In de uitvoering van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van de 
Coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en). Hiernaast weegt de Coöperatie de 
belangen af van overige belanghebbenden en betrekt hij de voor de onderneming relevante 
maatschappelijke aspecten van het ondernemen.  

7.3 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
functioneren. Nieuwe commissarissen ontvangen toereikende informatie en scholing voor de 
uitoefening van hun toezichthoudende en adviserende taak.  

7.4 De Raad van Commissarissen heeft in het bijzonder tot taak betreffende de leden van het 
Bestuur: [Indien van toepassing:]   

a) Het selecteren, benoemen en ontslaan van leden van het Bestuur 
b) Het vaststellen van de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van het 

Bestuur 
c) Het vaststellen van het aantal leden in het Bestuur 
d) Het benoemen van de voorzitter van het Bestuur 
e) Het waarnemen bij gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen / 

belangenvermenging tussen de Coöperatie en de leden van het Bestuur 
f) Het behandelen van klachten over het functioneren van de leden van het Bestuur 
g) Het beoordelen van zowel het functioneren van het collectieve bestuur alsmede de 

bestuursleden onderling (in afwezigheid van het Bestuur)  
h) Het geven of onthouden van goedkeuring aan de begroting, het 

meerjarenbeleidsplan en strategieplan van het Bestuur 
i) [Indien van toepassing:] Het geven of onthouden van goedkeuring aan  

bestuursbesluiten waarvoor volgens de statuten/reglementen goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen benodigd  

7.5 De Raad van Commissarissen heeft in het bijzonder tot taak betreffende de leden van het 
eigen orgaan: [Indien van toepassing:]   
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a) Het doen van voordrachten voor de benoeming van een commissaris en het 
benoemen van een voorzitter / vice-voorzitter / secretaris 

b) Het uitbrengen van een advies over de bezoldiging van de commissarissen aan de 
ALV/Ledenraad 

c) Het instellen van commissies en het vaststellen van hun rol en het opheffen ervan 
d) Het jaarlijks evalueren van het eigen functioneren (waaronder het herzien van de 

profielschetsen en introductie- en opleidingsprogramma’s) , waarbij eens in de drie 
jaar onder begeleiding van een externe 

e) Het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen / 
belangenvermenging tussen de coöperatie en de leden van de Raad van 
Commissarissen 

7.6 De Raad van Commissarissen heeft verder tot taak: 
a) Het aanstellen van een externe accountant 
b) Het voorzien in een waarnemer cq. het nemen van maatregelen ingeval belet of 

ontstentenis van alle leden van het Bestuur 
c) Andere taken waarmee de Raad van Commissarissen is belast uit hoofde van de wet, 

de statuten van de coöperatie, dit reglement of andere reglementen van de 
Coöperatie.  

d) Het periodiek verslag doen van zijn werkzaamheden aan de ALV/Ledenraad zoals 
bedoelt in lid 7 van dit artikel 

7.7 De Raad van Commissarissen stelt elk boekjaar een verslag op van zijn werkzaamheden in 
datzelfde jaar. Dit verslag is een vast onderdeel van de jaarstukken van de coöperatie.  

7.8 Van elke commissaris wordt in het in 8.7 genoemde verslag een opgave gedaan van: 
1) Leeftijd 
2) Beroep en hoofdfunctie 
3) Nationaliteit 
4) Nevenfuncties (in zoverre deze relevant zijn voor het vervullen van de 

commissarisrol) 
5) Tijdstip van eerste benoeming, de lopende termijn waarvoor de commissaris in 

benoemd en het geplande jaar van aftreden 
7.9 De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks de strategie en de hieraan verbonden 

risico’s, alsmede de hieraan verbonden controle- en risicobeheersingssystemen.  
7.10 De Raad van Commissarissen kan zich indien nodig laten ondersteunen door een externe 

adviseur. De Coöperatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van 
Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij 
vergaderingen aanwezig zijn. 

7.11 De leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot de boeken, gegevens en 
kantoren van de Coöperatie voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede 
vervulling van zijn taak. Dit recht wordt uitgeoefend in overleg met de voorzitter van het 
Bestuur, de voorzitter van het Bestuur of de voorzitter van de Ledenraad.  

 
 
Artikel 8 – Voorzitter van de Raad van Commissarissen 
 
8.1 De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 

voorzitter aan. 
8.2 [Indien van toepassing:] De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt tevens op als 

voorzitter van de Ledenraad/de ALV. 
8.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt de agenda van vergaderingen van het 

eigen orgaan vast en leidt deze vergaderingen. Het Bestuur en de Ledenraad/ALV hebben het 
recht onderwerpen te agenderen.  
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8.4 De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en is het centrale 
aanspreekpunt voor het Bestuur en Ledenraad/ALV. 

8.5 De voorzitter ziet toe op het goed functioneren van het eigen orgaan (en de hierbij 
behorende commissies). Hierbij draagt de voorzitter zorg voor en ziet hij/zij toe op: 

1. Het ordelijke en efficiënt verlopen van RvC-vergaderingen en eventuele gelieerde 
commissies 

2. De verkiezingen van een vice-voorzitter 
3. Voldoende tijd voor het proces van beeldvorming, opinievorming en besluitvorming 
4. Het tijdig en volledig aanleveren van informatie die commissarissen nodig hebben 

om hun functie uit te oefenen 
5. Een introductie- en opleidingsprogramma voor de commissarissen 
6. Een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het eigen orgaan en zijn leden 

(alsmede de beoordeling van de benodigde competenties profielschetsen)  
7. Het onderhouden van frequent contact met het Bestuur, Ledenraad/ALV en overige 

samenwerkingspartners, waarbij de overige commissarissen op de hoogte worden 
gehouden van dit contact. 

 

Artikel 9 – Vergaderingen 
 
9.1 De Raad van Commissarissen vergadert volgens een jaarlijks op te stellen schema, waarbij er 

in ieder geval zes maal wordt vergaderd.  
9.2 Het Bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar met de Raad van Commissarissen samen. 

Deze vergaderingen kunnen (eventueel ten dele) samenvallen met de in het vorige lid 
genoemde vergaderingen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit deze 
vergaderingen voor. Minimaal één maal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen 
zonder aanwezigheid van het Bestuur.  [Indien van toepassing:] Minimaal éénmaal per jaar 
heeft de Raad van Commissarissen een overleg met de Ondernemingsraad (OR).  

9.3 Naast de in lid 1 genoemde vergaderingen, kunnen andere vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen bijeengeroepen worden, zo dikwijls de Raad van Commissarissen of een 
meerderheid van de ALV/Ledenraad dat nodig oordeelt. 

9.4 Alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de voorzitter Raad van 
Commissarissen bijeengeroepen door middel van schriftelijke oproeping, met inachtneming 
van een termijn van ten minste twee weken, de dag van de verzending van de oproep en de 
dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven worden aan ieder van de 
leden van de Raad van Commissarissen aan de door hen aan de Coöperatie opgegeven 
adressen verzonden. 
De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering, of 
het een formele vergadering of een informele vergadering betreft, alsmede de onderwerpen 
die zullen worden behandeld.  

9.5 De voorzitter stelt de agenda van een formele vergadering van de Raad van Commissarissen 
vast. Commissarissen kunnen schriftelijk uiterlijk zevendagen voorafgaand aan de 
vergadering agendapunten inbrengen.  

9.6 Indien in een formele vergadering een onderwerp aan de orde wordt gesteld dat niet op de 
agenda van de vergadering was vermeld, kan de 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) Het Bestuur of de ALV/Ledenraad 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 commissarissen 
wordt aanvaard en vervolgens het besluit omtrent dat onderwerp door de Raad van 
Commissarissen wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de 
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uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid 
voorschrijven. 

9.7 Besluitvorming van de commissarissen vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad 
van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kunnen ook buiten de vergadering 
besluiten nemen, mits dit: 

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

wordt genomen.  

 

Artikel 11 – Besluitvorming 
 
10.1 Commissarissen kunnen zich in de vergadering van de Raad van Commissarissen door een 

andere commissaris laten vertegenwoordigen. Een commissaris kan slechts één andere 
commissaris vertegenwoordigen.  

10.2 [Controleer in de statuten]: De Raad van Commissarissen 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 lid 4 van dit artikel niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De Raad 
van Commissarissen neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, tenzij bij wet of de Statuten een versterkte meerderheid vereist is en 
onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Indien er sprake is van staking van 
stemmen, [keuze maken]: beslist de voorzitter/geldt het voorstel als verworpen.  

10.3 Indien het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen is gedaald tot 
beneden … (zegge …) personen, neemt de Raad van Commissarissen geen andere besluiten 
dan welke betrekking hebben op de wettelijke bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 8, 
totdat ten minste … (zegge …) leden van de Raad van Commissarissen in functie zijn.  

10.4 [Controleer in de statuten]: Iedere commissaris heeft in de vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen één (1) stem/ de leden kennen de volgende stemverhoudingen, namelijk ….. 

10.5  Bij het uitoefenen van het stemrecht stemmen de leden zonder last of ruggenspraak en 
houden zij rekening met de belangen van alle leden. De leden van de Raad van 
Commissarissen vertegenwoordigen derhalve geen individuele belangen of deelbelangen van 
leden, groepen leden of externen.  

10.6 Een commissaris neemt niet deel aan dat deel van de vergadering cq. de beraadslaging en de  
besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met 
het belang van de coöperatie.  Een commissaris meldt een eigen (potentieel) tegenstrijdig 
belang terstond bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle 
informatie. De voorzitter van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) 
tegenstrijdig belang terstond bij de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en 
verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen stelt buiten 
aanwezigheid van de betrokkene vast of er een tegenstrijdig belang is.  

10.7 Indien hierdoor geen van de commissarissen kan deelnemen aan de besluitvorming, wordt 
het besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering. Stemming over zaken in een 
vergadering van de Raad van Commissarissen geschiedt mondeling tenzij de voorzitter van de 
vergadering beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt in een vergadering 
altijd schriftelijk gestemd. Stemming bij acclamatie in een vergadering van de Raad van 
Commissarissen is zowel over zaken als over personen mogelijk wanneer niemand van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. 

10.8 Wanneer bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen wordt verkregen, vindt nadat zo nodig een tussenstemming is 
gehouden tussen personen die gelijke aantallen stemmen hebben verkregen, herstemming 
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plaats tussen de twee personen die bij de stemming de hoogste twee aantallen stemmen op 
zich hebben verenigd. Staken bij de tussenstemming de stemmen tussen twee of meer 
personen, dan beslist het lot welke twee personen voor de herstemming in aanmerking 
komen. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot wie is gekozen. 

10.9 Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, is het 
voorstel verworpen. 

10.10 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen. 
10.11 De voorzitter deelt na afloop van een stemming de uitslag van de stemming over het 

desbetreffende agendapunt aan de vergadering mee onder vermelding hoeveel van de leden 
vóór het voorstel hebben gestemd, hoeveel tegen en hoeveel zich van stemming hebben 
onthouden.  

10.12 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 commissarissen een helder en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen ter 
vergadering is behandeld. 

10.13 Ook indien een commissaris tegen een voorstel heeft gestemd of zich van stemming heeft 
onthouden en het desbetreffende voorstel door de Raad van Commissarissen is 
aangenomen, zal het lid het aldus genomen besluit respecteren en uitdragen, met dien 
verstande dat hij zijn eigen standpunt wel mag toelichten. 

 
 

Artikel 11 – Commissies van de Raad van Commissarissen 
 
11.1 De Raad van Commissarissen kan uit haar midden commissies benoemen. Een commissie 

bestaat uit tenminste … leden en krijgt een taakomschrijving van de Raad van 
Commissarissen mee. 

11.2 [Toepasbaar in geval van Vacaturecommissie:] Er wordt tenminste een Vacaturecommissie 
ingesteld. De Vacaturecommissie heeft tot taak de verkiezing van Raad van Commissarissen 
te begeleiden en voor te bereiden zoals omschreven in artikel 4. 

11.3 Leden van een commissie zijn uitsluitend ter ondersteuning van de Raad van Commissarissen 
en kunnen niet optreden namens de Raad van Commissarissen. 

11.4 Leden van een commissie kunnen door de Raad van Commissarissen worden ontheven uit 
hun taak. 

11.5 De werkzaamheden in commissies worden bezoldigd op eenzelfde wijze als die van de Raad 
van Commissarissen, tenzij anders overeengekomen. 

 
 

Artikel 12 – Functioneren in de Raad van Commissarissen 
 
12.1 [Toepasbaar in geval van Introductieprogramma/opleidingsprogramma:] Elk lid van de 

Raad van Commissarissen volgt na zijn benoeming een door de coöperatie in overleg met de 
Raad van Commissarissen samengesteld 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 de Raad van Commissarissen. 

12.2 De leden van de Raad van Commissarissen dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben en 
daadwerkelijk te besteden om hun functie naar behoren te kunnen uitoefenen. 
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12.3 De leden van de Raad van Commissarissen wonen alle vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen bij, behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte, familie 
omstandigheden en buitengewone omstandigheden. Indien zij verhinderd zijn een 
vergadering bij te wonen melden zij zich via schriftelijk af bij de coöperatie. 

12.4 De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste een keer per jaar haar eigen functioneren, 
dat van haar leden en eventuele commissies (en de conclusies die daaraan moeten worden 
verbonden). Minimaal een keer per drie jaar laat de Raad van Commissarissen zich bij de 
evaluatie van het eigen functioneren ondersteunen door een externe adviseur. De resultaten 
van zowel de jaarlijkse als de driejaarlijkse evaluatie worden vastgelegd in een dossier dat 
door of wegens de Raad van Commissarissen wordt beheerd. 

 
 
 

Artikel 13 – Geheimhouding 
 
13.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en 

documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het 
vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van 
de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van 
Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter 
beschikking van derden stellen, tenzij de coöperatie deze informatie openbaar heeft gemaakt 
of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is. 

 

Artikel 14 – Informatie 

 
14.1 De Raad van Commissarissen en zijn leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van 

het Bestuur/Ledenraad/Directie alle informatie te verlangen die hij behoeft om zijn taak als 
Raad van Commissarissen naar behoren te kunnen uitoefenen. Verzoeken tot informatie 
zullen worden gericht aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die het verzoek 
vervolgens namens de Raad van Commissarissen zal coördineren. 

14.2 Bestuur/Ledenraad/Directie verschaffen elk de Raad van Commissarissen tijdig (en zo 
mogelijk schriftelijk) alle informatie waarvan het weet of behoort te weten dat deze nodig is 
om de Raad van Commissarissen 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.  

 


