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Statuten van
DELA Coöperatie U.A.

Gevestigd te Eindhoven.

Opgericht op 11 maart 1937 en als coöperatieve vereniging 
geconstitueerd bij akte, op 7 september 1942 verleden voor 
mr. H.Ph.M.J. Janssen, destijds notaris te Eindhoven, zijnde 
haar Statuten voor het laatst gewijzigd bij akte op 15 juni 2011 
voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.





Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. dochtermaatschappij:

•	 een	rechtspersoon	waarin	de	coöperatie	of	één	of	meer	van	haar	
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere 
stemgerechtigden,	alleen	of	samen	meer	dan	de	helft	van	de	stemrechten	
in	de	algemene	vergadering	kunnen	uitoefenen;

•	 een	rechtspersoon	waarvan	de	coöperatie	of	één	of	meer	van	haar	
dochtermaatschappijen	lid	of	aandeelhouder	zijn	en,	al	dan	niet	krachtens	
overeenkomst	met	andere	stemgerechtigden,	alleen	of	samen	meer	dan	de	
helft	van	de	bestuurders	of	van	de	commissarissen	kunnen	benoemen	of	
ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam 
optredende	vennootschap	waarin	de	vennootschap	of	één	of	meer	
dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk 
is voor de schulden.
Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 2:24a leden 
3	en	4	Burgerlijk	Wetboek;

b.	 afhankelijke	maatschappij:
•	 een	rechtspersoon	waaraan	de	coöperatie	of	een	of	meer	afhankelijke	

maatschappijen	alleen	of	samen	voor	eigen	rekening	ten	minste	de	helft	
van	het	geplaatste	kapitaal	verschaffen;

•	 een	vennootschap	waarvan	een	onderneming	in	het	handelsregister	is	
ingeschreven	en	waarvoor	de	coöperatie	of	een	afhankelijke	maatschappij	
als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

c.	 schriftelijk:	tenzij	in	de	statuten	uitdrukkelijk	anders	is	bepaald,	wordt	in	de	
statuten	onder	‘schriftelijk’	mede	begrepen	per	e-mail,	per	telefax	of	per	enig	
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en 
reproduceerbaar is.

Naam en zetel

Artikel 2
1. De coöperatie draagt de naam: DELA Coöperatie U.A.
2.	 DELA	is	de	afkorting	van	de	oorspronkelijke	naam	van	de	coöperatie	en	

betekent	‘Draagt	Elkanders	Lasten’.
3. Zij is gevestigd te Eindhoven.

Doel

Artikel 3
1. Het doel van de coöperatie is:

•	 haar	leden	met	raad	en	daad	bij	te	staan	zodat	zij	hun	toekomst	zo	
zorgeloos	mogelijk	tegemoet	kunnen	zien;
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•	 voor	haar	leden	en	medeverzekerden	een	waardige	en	betaalbare	uitvaart	te	
waarborgen;

•	 de	reputatie	van	de	levensverzekeringsmarkt	en	die	van	het	uitvaartwezen	
te	bevorderen;

•	 het	verrichten	van	al	hetgeen	met	het	hiervoor	genoemde	verband	houdt	of	
daar bevorderlijk voor kan zijn. 

Alles in de ruimste zin van het woord.
2. De coöperatie probeert haar doel te bereiken door:

•	 het	doen	uitoefenen	van	een	verzekerings-	en	verzorgingsbedrijf;
•	 het	oprichten	van,	het	deelnemen	in,	het	voeren	van	bestuur	over	of	het	

samenwerken met ondernemingen, waarmee de leden overeenkomsten 
kunnen aangaan. Dit kan ook met andere wettige middelen.

3. De coöperatie kan haar activiteiten mede tot anderen dan de leden uitstrekken. 
De overeenkomsten met de leden mogen hierdoor niet van ondergeschikte 
betekenis worden.

4.	 De	coöperatie	heeft	niet	als	doel	het	maken	van	winst.

Lidmaatschap

Artikel 4
1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de coöperatie. Om lid te 

kunnen	zijn,	dienen	zij	met	één	of	meer	dochtermaatschappijen	van	de	
coöperatie een door de algemene vergadering daarvoor aangewezen 
(verzekerings)overeenkomst te hebben gesloten. Medeverzekerden op de 
hierboven genoemde overeenkomsten kunnen lid worden van de coöperatie 
indien zij daartoe de wens te kennen geven.

2. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur. De aanvrager verstrekt 
daarbij alle door het bestuur gewenste gegevens.

3.	 Het	bestuur	deelt	de	aanvrager	mee	of	hij	als	lid	is	toegelaten	of	geweigerd.
4. Tegen weigering staat voor de aanvrager beroep open bij de algemene 

vergadering.
5. Het bestaan van het lidmaatschap kan met alle middelen worden bewezen die 

door de wet worden erkend.
6. Het lidmaatschap gaat in op een door het bestuur te bepalen datum.
7. Het bestuur is bevoegd entreegeld vast te stellen. Het bestuur is voorts 

bevoegd tot het vaststellen van een jaarlijks door de leden te betalen 
contributie. Eindigt het lidmaatschap in de loop van een boekjaar, anders dan 
door overlijden, dan is desondanks de betaling van de gehele contributie over 
dat	jaar	verplicht.	Besluiten	tot	het	vaststellen	van	entreegeld	of	contributie	of	
het	wijzigen	van	de	hoogte	daarvan,	dienen	vooraf	te	worden	goedgekeurd	
door de algemene vergadering.

8. Het bestuur voert een ledenregistratie.

4



Einde lidmaatschap

Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
a.	 door	overlijden;
b.	 door	opzegging	door	het	lid;
c.	 door	opzegging	door	het	bestuur;
d. door ontzetting.

Artikel 6
1.	 Een	lid	kan	zijn	lidmaatschap	schriftelijk	bij	het	bestuur	opzeggen.	Hierbij	

geldt een opzegtermijn van ten minste dertig dagen.
2.	 Als	een	lid	niet	meer	voldoet	aan	de	eisen	van	het	lidmaatschap	of	als	

redelijkerwijs van de coöperatie niet meer gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortbestaan, kan het bestuur het lidmaatschap 
schriftelijk	opzeggen.	Hierbij	geldt	een	opzegtermijn	van	dertig	dagen.	Het	lid	
kan gedurende dertig dagen na de ontvangst van de opzegging beroep 
instellen bij de algemene vergadering.

3.	 Als	een	lid	in	strijd	met	de	statuten,	reglementen	of	besluiten	van	de	
coöperatie	handelt	of	de	coöperatie	op	onredelijke	wijze	benadeelt,	kan	dit	lid	
door	het	bestuur	schriftelijk	uit	het	lidmaatschap	ontzet	worden.	Het	lid	kan	
gedurende dertig dagen na de ontvangst van de ontzetting beroep instellen bij 
de algemene vergadering.

4.	 Gewezen	leden	hebben	geen	recht	of	aanspraak	op	de	bezittingen	van	de	
coöperatie.

Organen

Artikel 7
1. Organen van de coöperatie zijn:

a.	 het	bestuur;
b.	 de	raad	van	commissarissen;
c.	 de	algemene	vergadering;	en
d. de vertrouwenscommissie.

2.	 Bovendien	kent	de	coöperatie	afdelingen.

Bestuur, benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 8
1.	 De	coöperatie	heeft	een	bestuur.	Dit	bestaat	uit	een	door	de	raad	van	

commissarissen te bepalen aantal natuurlijke personen. De raad van 
commissarissen	wijst	één	van	de	bestuurders	aan	als	voorzitter	van	het	bestuur.

2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen op 
voordracht van de raad van commissarissen. Zij kunnen door de raad van 
commissarissen worden geschorst, een en ander met inachtneming van het 
hierna in dit artikel bepaalde.
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3.	 Als	de	raad	van	commissarissen	een	bestuurder	heeft	geschorst,	dient	de	
algemene vergadering binnen negentig dagen na ingang van de schorsing te 
besluiten	tot	ontslag,	opheffing	of	verlenging	van	de	schorsing.	Doen	zij	dit	
niet dan vervalt de schorsing.

	 De	schorsing	kan	maar	een	keer	worden	verlengd	voor	maximaal	negentig	
dagen. De verlenging gaat in op de dag, waarop de algemene vergadering het 
besluit	tot	verlenging	heeft	genomen.	Als	de	algemene	vergadering	niet	binnen	
deze	termijn	tot	ontslag	of	tot	opheffing	van	de	schorsing	heeft	besloten,	
vervalt de schorsing.

 Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
algemene vergadering te verweren en kan zich daarbij door een raadsman 
laten bijstaan.

4.	 In	geval	van	belet	of	ontstentenis	van	een	of	meer	bestuurders	zijn	de	
overblijvende	bestuurders	of	is	de	enig	overblijvende	bestuurder	met	het	
gehele bestuur belast.

	 In	geval	van	belet	of	ontstentenis	van	alle	bestuurders	is	de	raad	van	
commissarissen voorlopig met het bestuur belast.

	 De	raad	van	commissarissen	is	bevoegd	om	een	of	meer	tijdelijke	bestuurders	
aan te wijzen.

	 In	geval	van	belet	of	ontstentenis	neemt	de	raad	van	commissarissen	zo	
spoedig	mogelijk	de	nodige	maatregelen	voor	een	definitieve	oplossing.

5. De raad van commissarissen stelt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden 
van de bestuurders vast.

Bestuur, taak, besluitvorming

Artikel 9
1. Het bestuur is, uitgezonderd de beperkingen in deze statuten, belast met het 

besturen van de coöperatie en het beheer van haar vermogen.
 Het bestuur kan bepalen met welke taak elke bestuurder in het bijzonder is 

belast. De taakverdeling dient goedgekeurd te worden door de raad van 
commissarissen.

2. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de raad van 
commissarissen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren 
beleid.

3. Het bestuur kent een reglement, waarbij regels worden gegeven omtrent de 
vergadering en besluitvorming van het bestuur. Het reglement dient 
goedgekeurd te worden door de raad van commissarissen.

4. Het bestuur is bevoegd om, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, 
functionarissen	met	vertegenwoordigingsbevoegdheid	aan	te	stellen.	Het	
verlenen,	intrekken	of	wijzigen	van	deze	bevoegdheid	kan	alleen	met	
goedkeuring van de raad van commissarissen.

5. Het bestuur mag overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 
van registergoederen aangaan. Verder mag het overeenkomsten aangaan 
waarbij	de	coöperatie	zich	als	borg	of	hoofdelijk	medeschuldenaar	verbindt,	
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zich	voor	een	derde	sterk	maakt	of	zich	tot	zekerheidstelling	voor	een	schuld	
van een ander verbindt.

6.	 Het	bestuur	zorgt	ervoor	dat	vóór	vijftien	december	een	begroting	van	baten	
en lasten met betrekking tot het nieuwe boekjaar aan de raad van 
commissarissen ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze begroting is voorzien 
van een toelichting.
Indien de raad van commissarissen de begroting niet goedkeurt en het 
bestuur en de raad van commissarissen terzake niet tot overeenstemming 
kunnen komen, is de raad van commissarissen verplicht binnen dertig dagen 
na het constateren daarvan de algemene vergadering bijeen te roepen, die 
over het al dan niet goedkeuren van de begroting zal beslissen en zonodig een 
gewijzigde begroting zal vaststellen. Het bestuur handelt overeenkomstig de 
goedgekeurde	of	de	als	voormeld	gewijzigde	begroting.

7. Het bestuur zorgt er tevens voor dat de raad van commissarissen zo spoedig 
mogelijk	na	afloop	van	een	periode	van	het	boekjaar	wordt	geïnformeerd	over	
de gang van zaken. In het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld over 
welke periodes van het boekjaar er wordt gerapporteerd. De verslaggeving 
bevat in ieder geval een vergelijking tussen begroting en werkelijkheid met een 
uitvoerige toelichting daarop.

8. Het bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de algemene vergadering en 
de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan besluiten dat 
het bestuur niet aanwezig is bij zijn vergaderingen.

9.	 Het	bestuur	geeft	inzage	van	boeken	en	bescheiden	en	verstrekt	informatie	als	
de	raad	van	commissarissen	of	de	door	hem	aangestelde	accountant	dit	vraagt.

Besluiten goed te keuren door de raad van commissarissen

Artikel 9a
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, is goedkeuring nodig van de raad van 
commissarissen voor besluiten van het bestuur die betrekking hebben op:

a.	 uitgifte	van	schuldbrieven	ten	laste	van	de	coöperatie;
b.	 uitgifte	van	schuldbrieven	ten	laste	van	een	commanditaire	vennootschap	

of	vennootschap	onder	firma	waarvan	de	coöperatie	volledig	aansprakelijke	
vennoot	is;

c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde schuldbrieven, 
tot	de	handel	op	een	gereglementeerde	markt	of	een	multilaterale	
handelsfaciliteit,	als	bedoeld	in	artikel	1:1	van	de	Wet	op	het	financieel	
toezicht	of	een	met	een	gereglementeerde	markt	of	multilaterale	
handelsfaciliteit	vergelijkbaar	systeem	uit	een	staat	die	geen	lidstaat	is	dan	
wel	het	aanvragen	van	een	intrekking	van	zodanige	toelating;

d.	 het	aangaan	of	verbreken	van	duurzame	samenwerking	van	de	coöperatie	
of	een	afhankelijke	maatschappij	met	een	andere	rechtspersoon	of	
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een 
commanditaire	vennootschap	of	vennootschap	onder	firma,	indien	deze	
samenwerking	of	verbreking	van	ingrijpende	betekenis	is	voor	de	coöperatie;

7



e.	 het	nemen	van	een	deelneming	door	de	coöperatie	of	een	afhankelijke	
maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend 
vergroten	of	verminderen	van	een	dergelijke	deelneming;

f.	 het	doen	van	investeringen,	het	verstrekken	of	het	aangaan	van	
geldleningen,	voor	zover	deze	investeringen	of	geldleningen	een	bedrag	
vereisen,	gelijk	aan	één/vierde	van	het	eigen	vermogen	volgens	de	balans	
met	toelichting	van	de	coöperatie	en	voor	wat	betreft	overige	investeringen	
en geldleningen alleen voor zover de raad van commissarissen niet anders 
heeft	bepaald;

g.	 een	voorstel	tot	wijziging	van	de	statuten;
h.	 een	voorstel	tot	ontbinding	van	de	coöperatie;
i.	 de	aangifte	van	faillissement	en	het	aanvragen	van	surseance	van	betaling;
j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers	van	de	coöperatie,	een	dochtermaatschappij	of	een	
afhankelijke	maatschappij	tegelijkertijd	of	binnen	een	kort	tijdsbestek;

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 
aantal	werknemers	van	de	coöperatie,	een	dochtermaatschappij	of	van	een	
afhankelijke	maatschappij;

l. de rechtshandelingen zoals beschreven in artikel 9b, met dien verstande 
dat voor rechtshandelingen als bedoeld in artikel 9b sub a. ook een 
participatie	van	minder	dan	vijf	en	twintig	procent	de	goedkeuring	behoeft	
van	de	raad	van	commissarissen;

m.	een	voorstel	tot	juridische	fusie	of	splitsing;
n. de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 9 leden 1 (taakverdeling), 3 

(reglement), lid 4 (procuratiehouders) en 6 (begroting).

Besluiten goed te keuren door de algemene vergadering

Artikel 9b
Tenzij elders in deze statuten anders is bepaald, is goedkeuring nodig van de 
algemene vergadering voor besluiten van het bestuur die betrekking hebben op:

a. rechtshandelingen die tot gevolg hebben dat derden een participatie nemen 
in	het	aandelenkapitaal	van	DELA	Holding	N.V.	en/of	van	een	of	meer	van	
haar directe dochtermaatschappijen voor in het totaal meer dan 
vijfentwintig	procent;

b.	 juridische	fusie	of	splitsing	van	de	in	sub	a.	gemelde	vennootschappen,	
tenzij	het	betreft	een	juridische	fusie	of	splitsing	waarbij	slechts	een	of	
meer	van	de	in	sub	a.	gemelde	vennootschappen	betrokken	zijn;

c. aanvraag van de notering van de aandelen van de in sub a. gemelde 
vennootschap	tot	de	handel	op	een	gereglementeerde	markt	of	een	
multilaterale	handelsfaciliteit,	als	bedoeld	in	artikel	1:1	Wet	op	het	financieel	
toezicht	of	een	met	een	gereglementeerde	markt	of	multilaterale	
handelsfaciliteit	vergelijkbaar	systeem	uit	een	staat	die	geen	lidstaat	is,	dan	
wel	het	aanvragen	van	een	intrekking	van	zodanige	toelating;

d. verkoop van de onderneming van de in sub a. gemelde vennootschap.
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Besluiten goed te keuren door de algemene vergadering ten aanzien van 
verzekeringsovereenkomsten

Artikel 9c
Goedkeuring is nodig van de algemene vergadering voor besluiten van het bestuur 
die betrekking hebben op:

a.	 het	wijzigen	van	een	of	meer	bepalingen	in	(verzekerings)overeenkomsten	
of	de	condities	waaronder	deze	zijn	gesloten	die	de	coöperatie	en/of	een	of	
meer van haar dochtermaatschappijen zijn aangegaan. Dit geldt voor 
(verzekerings)overeenkomsten waarin is bepaald dat deze eenzijdige 
wijziging	alleen	mogelijk	is	met	goedkeuring	van	de	algemene	vergadering;

b.	 het	jaarlijks	vaststellen	van	de	winstdeling	uit	hoofde	van	(verzekerings)
overeenkomsten. Dit geldt voor (verzekerings)overeenkomsten waarin is 
bepaald dat de winstdeling wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering op basis van een voorstel van het bestuur. Als er voor de 
jaarlijkse vaststelling van de winstdeling een gedragslijn is vastgesteld door 
de algemene vergadering dan is er geen goedkeuring nodig wanneer de 
vaststelling volgens deze gedragslijn gebeurt.

Artikel 9d
Voor de toepassing van artikel 9a, 9b en 9c wordt een besluit van het bestuur 
gelijkgesteld	aan	een	besluit	van	het	bestuur	tot	het	nemen	of	goedkeuren	van	een	
besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de coöperatie deelneemt. 
Voorwaarde	hierbij	is	dat	het	een	besluit	betreft	dat	valt	onder	artikel	9a,	9b	en/of	
9c.
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 9a, 9b, 9c en 9d tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid	van	het	bestuur	of	bestuurders	niet	aan.

Vertegenwoordiging

Artikel 10
1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang in de zin van 

artikel	2:47	Burgerlijk	Wetboek	heeft	met	één	of	meer	bestuurders	of	
commissarissen	kan	de	algemene	vergadering	een	of	meer	personen	
aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen.

3.	 In	alle	gevallen	waarin	de	coöperatie	een	direct	of	indirect	tegenstrijdig	belang	
heeft	met	een	bestuurder	in	privé	dient	het	bestuursbesluit	tot	het	aangaan	
van	de	desbetreffende	rechtshandeling	vooraf	goedgekeurd	te	worden	door	de	
raad van commissarissen.

 Het ontbreken van de goedkeuring zoals hiervoor bedoeld tast de 
vertegenwoordigings	bevoegdheid	van	het	bestuur	of	bestuurders	niet	aan.
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Raad van commissarissen, benoeming

Artikel 11
1. De raad van commissarissen bestaat uit een door die raad te bepalen aantal 

van	ten	minste	vijf	en	ten	hoogste	zeven	natuurlijke	personen.	Indien	
redelijkerwijs	mogelijk	zullen	twee	commissarissen	afkomstig	zijn	uit	de	leden	
of	plaatsvervangend	leden	van	de	algemene	vergadering.

2. Commissaris kunnen niet zijn:
a.	 bestuurders	of	leden	van	de	algemene	vergadering;
b.	 personen	in	dienst	van	de	coöperatie	of	een	van	haar	

dochtermaatschappijen;
c.	 personen	in	dienst	van	een	afhankelijke	maatschappij	van	de	coöperatie;
d. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die 

betrokken zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de sub b. 
en	c.	bedoelde	personen;

e.	 diegenen	die	in	dienst	zijn	van	of	anderszins	werkzaam	zijn	voor	een	
organisatie	of	onderneming,	die	door	de	coöperatie	als	concurrerende	
instelling wordt aangemerkt.

3. De commissarissen worden, uitgezonderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel, 
op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene 
vergadering.

4. Bij een vacature in de raad van commissarissen wordt dit door de raad gemeld 
aan de algemene vergadering, de ondernemingsraad, het bestuur en de 
vertrouwenscommissie.

	 Deze	organen	worden	op	tijd	geïnformeerd	over	de	reden	van	de	vacature	en	
het tijdstip waarop deze moet worden ingevuld. De leden van de algemene 
vergadering, de ondernemingsraad en het bestuur kunnen de raad van 
commissarissen personen aanbevelen voor invulling van de vacature. De raad 
van commissarissen stelt de algemene vergadering en de ondernemingsraad 
in kennis van de naam van de persoon die hij voordraagt. Bij een aanbeveling 
of	voordracht	tot	benoeming	van	een	commissaris	wordt	ten	aanzien	van	de	
kandidaat	de	volgende	informatie	verstrekt:	de	leeftijd,	het	beroep	en	de	voor	
de	vervulling	van	de	taak	van	commissaris	relevante	functies	die	de	kandidaat	
bekleedt	of	die	hij	heeft	bekleed.	Tevens	wordt	vermeld	aan	welke	
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden. Als zich daaronder 
rechtspersonen	bevinden,	die	tot	een	zelfde	groep	behoren,	is	een	vermelding	
van de groep voldoende. De aanbeveling en de voordracht worden met 
redenen omkleed.

5. De algemene vergadering benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de 
ondernemingsraad	binnen	zestig	dagen	na	de	kennisgeving	of	de	algemene	
vergadering	zelf	uiterlijk	in	de	eerste	vergadering	na	die	zestig	dagen	tegen	de	
voordracht bezwaar maakt:
a.	 omdat	de	voorschriften	zoals	gesteld	in	lid	4	van	dit	artikel	niet	zorgvuldig	

zijn	nageleefd;
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b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal 
zijn	voor	de	vervulling	van	de	taak	van	commissaris;	of

c. op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij 
benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn 
samengesteld.

6. Het bezwaar wordt met opgave van redenen aan de raad van commissarissen 
meegedeeld.

7. Ondanks het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen 
kandidaat worden benoemd, indien de ondernemingskamer van het 
gerechtshof	in	Amsterdam	het	bezwaar	ongegrond	verklaart	op	verzoek	van	
een voor dat doel door de raad van commissarissen aangewezen 
vertegenwoordiger. Op verzoek van deze vertegenwoordiger benoemt de 
ondernemingskamer de voorgedragen kandidaat, indien de algemene 
vergadering	bezwaar	heeft	gemaakt	of	hem	niet	in	haar	vergadering	heeft	
benoemd, tenzij de ondernemingskamer oordeelt dat een bezwaar van de 
algemene vergadering gegrond is.

8. Bij de behandeling door de ondernemingskamer kan verweer worden gevoerd 
door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de algemene 
vergadering	of	door	de	ondernemingsraad,	die	het	in	lid	5	bedoelde	bezwaar	
heeft	gemaakt.

9.	 De	raad	van	commissarissen	benoemt	uit	zijn	midden	een	voorzitter,	vice-
voorzitter en een secretaris.

10. De vergoeding van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering.

Raad van commissarissen, aftreden

Artikel 12
1.	 Elke	commissaris	wordt	benoemd	voor	een	periode	van	maximaal	vier	jaar,	

met	dien	verstande	dat,	tenzij	een	commissaris	eerder	aftreedt,	een	
commissaris	uiterlijk	aftreedt	na	afloop	van	de	eerste	algemene	vergadering	
die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn laatste benoeming zijn verstreken. 
Een	aftredend	lid	is	terstond	herbenoembaar,	met	dien	verstande	dat	de	
maximale	zittingsperiode	van	een	commissaris	in	totaal	twaalf	jaar	is.

2.	 De	ondernemingskamer	van	het	gerechtshof	in	Amsterdam	kan	op	verzoek	
een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere 
gewichtige	redenen	of	wegens	ingrijpende	wijziging	van	de	omstandigheden	
op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet van de 
rechtspersoon kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door 
een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen, 
door	de	algemene	vergadering	of	door	de	ondernemingsraad.

3. Een commissaris kan slechts worden geschorst door de raad van 
commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 
dertig dagen na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in lid 2 
is ingediend bij de ondernemingskamer.
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Raad van commissarissen, taak, besluitvorming

Artikel 13
1. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden 
onderneming.
De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang 
van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
Het	bestuur	van	de	coöperatie	verschaft	de	raad	van	commissarissen	de	voor	
de	uitoefening	van	diens	taak	noodzakelijke	gegevens.

2. De raad van commissarissen kent een intern reglement, waarbij regels worden 
gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.

3.	 De	raad	van	commissarissen	kan	zich	bij	de	uitoefening	van	zijn	taak	op	
kosten van de coöperatie laten bijstaan door deskundigen.

4. De raad van commissarissen stelt de accountant, die een registeraccountant 
moet zijn en de actuaris van de coöperatie aan.

Vrijwaring

Artikel 14
1. De coöperatie vergoedt aan de bestuurders en commissarissen, alsmede aan 

voormalig bestuurders en commissarissen, de redelijke kosten die verband 
houden met de vervulling van hun taken. Onder dergelijke kosten worden ook 
verstaan de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot 
schadevergoeding	op	grond	van	handelen	of	nalaten	in	de	vervulling	van	hun	
taken. Tevens worden hieronder verstaan de kosten van het voeren van 
verdediging	in	andere	rechtsgedingen	of	administratieve	procedures	waarin	zij	
als	leden	van	het	bestuur	of	raad	van	commissarissen	zijn	betrokken.

2. Kosten zullen door de coöperatie zo spoedig mogelijk worden vergoed na 
ontvangst	van	de	facturen,	de	gerechtelijke	of	administratieve	uitspraak	of	een	
ander	document	dat	de	kosten	of	schade	van	het	betreffende	lid	aantoont.

3. De coöperatie vrijwaart de bestuurders en commissarissen, alsmede 
voormalig	bestuurders	en	commissarissen,	tegen	elk	financieel	verlies,	
daaronder	begrepen	een	uit	hoofde	van	een	schikking	betaald	bedrag,	dat	de	
betrokkene	redelijkerwijs	heeft	moeten	dragen	in	verband	met	dergelijke	
aanspraken.

4.	 Een	bestuurder	of	commissaris,	alsmede	een	voormalig	bestuurder	of	
commissaris	heeft	geen	aanspraak	op	vergoeding	van	kosten	en	vrijwaring	als	
bedoeld in deze bepaling:
(i) indien hij de coöperatie niet zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis 

heeft	gesteld	van	enige	aanspraak	of	enige	omstandigheid	die	tot	een	
aanspraak	kan	leiden;	of

(ii)	 indien	in	een	definitieve	gerechtelijke	uitspraak	wordt	vastgesteld	dat	de	
taakvervulling	ten	aanzien	van	het	handelen	of	nalaten	dat	aanleiding	geeft	

12



tot	de	aanspraak	kennelijk	onbehoorlijk	is	geweest,	of	waarvan	de	
betrokkene een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In dat geval worden 
door	de	coöperatie	vergoede	kosten	of	schade	door	het	betrokken	lid	
terstond	na	de	definitieve	uitspraak	aan	de	coöperatie	terugbetaald;	of

(iii) voor zover kosten en verliezen aan hem zijn vergoed onder enige 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de coöperatie ten behoeve van 
bestuurders	en	commissarissen	heeft	gesloten.

Afdelingen

Artikel 15
1.	 De	coöperatie	is	verdeeld	in	afdelingen.
2.	 Het	aantal,	de	namen	en	grenzen	van	de	afdelingen	worden	bij	of	krachtens	

huishoudelijk reglement vastgesteld.
3.	 Ieder	lid	van	de	coöperatie	behoort	tot	een	afdeling.
	 De	wijze	waarop	wordt	bepaald	tot	welke	afdeling	een	lid	behoort,	is	

vastgelegd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in lid 2.

Algemene vergadering, verkiezing

Artikel 16
1. De algemene vergadering wordt gevormd door een dusdanig aantal uit de 

leden	van	de	coöperatie	gekozen	personen	van	achttien	jaar	of	ouder	als	er	
afdelingen	zijn	of	zoveel	minder	als	er	tussentijdse	vacatures	zijn,	waarin	nog	
niet rechtsgeldig is voorzien.

	 In	geval	van	afwezigheid	wordt	het	lid	vervangen	door	zijn	plaatsvervanger.
2.	 De	leden	van	de	coöperatie	die	binnen	een	afdeling	vallen,	kiezen	uit	hun	

midden	één	lid	en	één	plaatsvervangend	lid	van	de	algemene	vergadering.
3.	 Degene	die	in	dienst	is	van	of	op	andere	wijze	werkzaam	is	voor	een	

organisatie	of	onderneming,	die	door	de	coöperatie	als	een	concurrerende	
instelling	wordt	gezien,	is	niet	verkiesbaar	tot	lid	of	plaatsvervangend	lid	van	
de algemene vergadering.

	 Als	deze	situatie	ontstaat	of	daarvan	blijkt	nadat	het	lidmaatschap	of	het	
plaatsvervangend lidmaatschap is ontstaan, eindigt daardoor van rechtswege 
dat lidmaatschap van de algemene vergadering. Betrokkene is verplicht 
bedoelde situatie direct te melden aan het bestuur.

4.	 De	wijze	van	verkiezing,	de	zittingstermijn	en	het	rooster	van	aftreden	worden	
geregeld bij huishoudelijk reglement.

5. Aan de leden en plaatsvervangend leden van de algemene vergadering wordt 
een door het bestuur vast te stellen en door de raad van commissarissen goed 
te keuren vergoeding toegekend.
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Algemene vergadering, erelidmaatschap

Artikel 17
1. Leden van de coöperatie kunnen vanwege hun verdiensten voor de coöperatie 

op voordracht van de raad van commissarissen door de algemene vergadering 
tot erelid worden benoemd.

2. De ereleden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen en daarin 
een adviserende stem uit te brengen.

Algemene vergadering, vergaderingen

Artikel 18
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
2.	 Jaarlijks	wordt	ten	minste	één	algemene	vergadering	gehouden	uiterlijk	in	de	

zesde maand na het einde van het boekjaar.
3. In deze vergadering wordt:

a.	 het	jaarverslag	van	het	bestuur	besproken;
b. door de raad van commissarissen verslag uitgebracht van zijn bevindingen 

over	het	beleid	van	het	bestuur	in	dat	jaar;
c.	 de	jaarrekening	vastgesteld;
d. decharge van het bestuur en van de commissarissen behandeld.

4.	 Verder	worden	algemene	vergaderingen	gehouden	zo	vaak	als	het	bestuur	of	
de raad van commissarissen dit nodig acht. In het laatste geval is ook de raad 
van commissarissen bevoegd tot het bijeenroepen van de algemene 
vergadering.

5. Het bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer 
ten	minste	één/tiende	van	het	aantal	stemgerechtigde	leden	in	de	algemene	
vergadering	dit	schriftelijk,	onder	overlegging	van	een	opgave	van	de	te	
behandelen onderwerpen, verzoekt.

6. Als aan dit verzoek binnen veertien dagen na het indienen daarvan geen gevolg 
wordt	gegeven,	kunnen	de	verzoekers	zelf	tot	die	bijeenroeping	overgaan.

7. Aan ieder lid en plaatsvervangend lid van de algemene vergadering wordt ten 
minste	zes	weken	voor	de	vergadering	schriftelijk	medegedeeld,	dat	een	
algemene vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 2 van de statuten zal worden 
gehouden en dat het lid gebruik kan maken van het recht als bedoeld in artikel 
20 lid 2 van de statuten.

8. Ieder lid en plaatsvervangend lid van de algemene vergadering moet ten 
minste	veertien	dagen	vóór	de	vergadering	schriftelijk	op	de	hoogte	worden	
gebracht van tijdstip, plaats en agenda van de algemene vergadering zoals 
bedoeld in artikel 18 lid 2 van de statuten.

9. In overige gevallen roept het bestuur, respectievelijk de raad van 
commissarissen, de algemene vergadering bijeen door uiterlijk acht dagen 
voor	de	vergadering	een	schriftelijke	uitnodiging	te	zenden.	In	deze	
uitnodiging staan tijdstip, plaats en agenda van de vergadering vermeld.

	 Deze	voorschriften	hoeven	niet	in	acht	genomen	te	worden	als	de	algemene	
vergadering anders besluit in een voltallige vergadering.
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10.	 Indien	het	bestuur	dit	heeft	bepaald	en	dit	bij	de	oproeping	is	vermeld,	is	ieder	
lid	bevoegd	om,	in	persoon,	door	middel	van	een	elektronisch	communicatie-
middel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het 
stemrecht	uit	te	oefenen.	Voorwaarde	hiervoor	is	dat	het	lid	via	het	
elektronisch	communicatiemiddel	kan	worden	geïdentificeerd,	rechtstreeks	
kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en kan deelnemen 
aan de beraadslaging.

11. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik 
van het elektronisch communicatiemiddel.

	 Indien	het	bestuur	van	deze	bevoegdheid	gebruik	heeft	gemaakt,	worden	de	
voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.

12. Voor bepaalde, bij huishoudelijk reglement vast te stellen besluiten, kunnen 
voorafgaand	aan	de	vergadering	via	een	elektronisch	communicatiemiddel	
stemmen worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de zevende dag voor 
die van de vergadering Op deze wijze uitgebrachte stemmen worden 
gelijkgesteld met stemmen die tijdens de vergadering worden uitgebracht.

13. De leden van de algemene vergadering, de bestuurders en commissarissen 
hebben te allen tijde recht op toegang tot de algemene vergadering.

 De voorzitter van de algemene vergadering is bevoegd om andere personen tot 
de	vergadering	of	tot	een	door	hem	te	bepalen	gedeelte	daarvan	toe	te	laten.

Artikel 19
De voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen en bij verhindering 
of	afwezigheid	hun	plaatsvervangers,	treden	op	als	voorzitter	en	secretaris	van	de	
algemene vergadering.

Artikel 20
1. Degene die de algemene vergadering bijeenroept stelt de agenda voor de 

vergadering vast.
2. Ieder lid van de algemene vergadering kan, mits uiterlijk dertig dagen van 

tevoren, onderwerpen ter behandeling in de vergadering als bedoeld in artikel 
18	lid	2	van	de	statuten	aan	de	raad	van	commissarissen	of	aan	het	bestuur	
opgeven. Deze onderwerpen worden op de agenda geplaatst.

3. Over de onderwerpen, die niet vóór de aanvang van deze termijn zijn 
opgegeven, kan de algemene vergadering niet beslissen, tenzij daartoe met 
algemene stemmen in een voltallige vergadering wordt besloten.

Artikel 21
1.	 In	de	algemene	vergadering	heeft	ieder	lid,	of	bij	afwezigheid	het	

plaatsvervangend	lid,	één	stem.
2.	 Stemmen	bij	volmacht	is	niet	geoorloofd.
3.	 Over	zaken	wordt	mondeling	gestemd,	tenzij	één/vijfde	gedeelte	van	het	

aantal	aanwezige	leden	schriftelijke	stemming	verlangt.
4.	 Stemmen	over	personen	geschiedt	bij	gesloten	en	ongetekende	briefjes.
5. Ongeldige stemmen en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht 

behoudens	voor	wat	betreft	blanco	stemmen	het	bepaalde	onder	lid	6.
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6.	 Voor	het	geval	een	vacature	in	de	raad	van	commissarissen	of	in	het	bestuur	
moet	worden	aangevuld,	dienen	de	stembriefjes	te	vermelden	‘voor’	of	‘tegen’,	
dan wel blanco gelaten te worden.

Artikel 22
1. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen bij 

volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte 

meerderheid wordt verkregen wordt een nieuwe stemming gehouden. Indien 
ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming 
plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich 
verenigden.
Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee 
personen voor de herstemming in aanmerking, dan wordt bij een 
tussenstemming beslist welke twee personen in de herstemming zullen 
komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste aantal 
stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Indien 
alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van 
personen komt geen besluit tot stand.

4. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan ook 
plaatsvinden	zonder	inachtneming	van	de	voorschriften	omtrent	het	
bijeenroepen en houden van een algemene vergadering, mits geen van de 
stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet. Bestuurders en commissarissen 
worden	vooraf	in	de	gelegenheid	gesteld	daarover	te	adviseren.

5. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan ook op 
andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de 
stemgerechtigde	leden	zich	schriftelijk	en	met	algemene	stemmen	voor	het	
voorstel	hebben	verklaard.	Bestuurders	en	commissarissen	worden	vooraf	in	
de gelegenheid gesteld daarover te adviseren.

Artikel 23
1.	 De	opgestelde	notulen	of	notarieel	proces-verbaal	van	de	vergadering,	

worden/wordt	zo	spoedig	mogelijk	na	afloop	van	de	bijeenkomst	aan	de	leden	
en plaatsvervangend leden van de algemene vergadering toegezonden.

2. Bij huishoudelijk reglement wordt nader geregeld wanneer en op welke wijze 
besluiten van de algemene vergadering ter kennis van de leden van de 
coöperatie worden gebracht.

Vertrouwenscommissie

Artikel 24
1. Er is een vertrouwenscommissie, bestaande uit vier leden, allen door de 

algemene vergadering uit haar midden gekozen.
2.	 De	wijze	van	verkiezing,	aftreding	en	zittingsduur	worden	geregeld	bij	

huishoudelijk reglement.
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3.	 De	vertrouwenscommissie	heeft	tot	taak	om,	binnen	het	kader	van	de	
bevoegdheden van de algemene vergadering, een goede samenwerking te 
bevorderen van de algemene vergadering met het bestuur en met de raad van 
commissarissen.

4. De vertrouwenscommissie wordt met het oog op haar taak door de raad van 
commissarissen	uitgenodigd	om	voorafgaand	aan	iedere	te	houden	algemene	
vergadering met de raad van commissarissen te vergaderen. Daarnaast 
vergadert de vertrouwenscommissie met het bestuur van de coöperatie.

5. Het bestuur en de raad van commissarissen stellen de vertrouwenscommissie 
in staat haar taak naar behoren te vervullen.

Boekjaar

Artikel 25
Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarrekening

Artikel 26
1.	 Jaarlijks	binnen	zes	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	maakt	het	bestuur	

een jaarrekening op die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt 
voorgelegd. De jaarrekening wordt onderzocht door een deskundige als 
bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de in lid 
5 van voornoemd artikel bedoelde verklaring omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening	aflegt.	Nadat	het	voorstel	tot	vaststelling	van	de	jaarrekening	aan	
de orde is geweest, kan aan de algemene vergadering het voorstel worden 
gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders respectievelijk aan de 
commissarissen voor het door hen in dat boekjaar gevoerde beleid 
respectievelijk voor het door de commissarissen gevoerde toezicht daarop, 
voor zover van dat beleid respectievelijk van dat toezicht uit de jaarrekening 
blijkt	of	in	de	algemene	vergadering	mededelingen	zijn	gedaan.

2. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 392 lid 1 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens. De 
opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en 
commissarissen.	Ontbreekt	de	ondertekening	van	een	of	meer	van	hen,	dan	
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

3. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de 
krachtens artikel 392 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen 
gegevens	vanaf	de	oproep	voor	de	vergadering	van	de	algemene	vergadering,	
bestemd tot behandeling van de jaarrekening, op haar kantoor aanwezig zijn.

4.	 Aan	het	positief	resultaat	zoals	dat	uit	de	jaarrekening	blijkt,	zal	een	door	de	
algemene vergadering te bepalen bestemming worden gegeven.

5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts 
worden bestreden voor zover de wet dit toelaat.
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Huishoudelijk reglement

Artikel 27
1. De algemene vergadering is verplicht een huishoudelijk reglement vast te 

stellen.
2. Zij kan andere reglementen in het leven roepen.
3. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 

statuten	of	de	wet.
4. Zij zijn bindend voor de leden en kunnen bij volstrekte meerderheid van 

stemmen door de algemene vergadering worden gewijzigd.

Statutenwijziging

Artikel 28
1. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd indien bij de oproeping voor de 

algemene vergadering is meegedeeld dat daar een voorstel tot wijziging van de 
statuten zal worden behandeld.

2. Het voorstel tot wijziging van de statuten zal ten minste zes weken vóór de 
vergadering	schriftelijk	aan	de	algemene	vergadering	worden	gezonden.

3. De voorgedragen wijzigingen moeten woordelijk zijn opgenomen.
4. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen uitgaan van de raad van 

commissarissen,	het	bestuur	of	door	ten	minste	één/tiende	van	het	aantal	
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 
vergadering	alle	stemgerechtigde	leden	aanwezig	of	vertegenwoordigd	zijn	en	
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 29
1. Een wijziging van de statuten kan slechts tot stand komen op een algemene 

vergadering,	waar	ten	minste	twee/derde	gedeelte	van	het	aantal	leden	van	de	
algemene	vergadering	aanwezig	is	en	bij	stemming	ten	minste	twee/derde	van	
het aantal aanwezige leden zich vóór de wijziging verklaart.

2. Indien het vereiste aantal leden van de algemene vergadering niet aanwezig is, 
dan wordt een tweede algemene vergadering gehouden waar, ongeacht het 
aantal	aanwezige	leden,	een	wijziging	tot	stand	kan	komen	wanneer	twee/
derde van het aantal van de aanwezige leden zich vóór de wijziging verklaart.

Ontbinding

Artikel 30
1. Tot ontbinding van de coöperatie kan alleen worden besloten op een algemene 

vergadering	waar	minimaal	twee/derde	van	het	aantal	leden	van	de	algemene	
vergadering	aanwezig	is	en	bij	stemming	minimaal	vier/vijfde	gedeelte	van	het	
aantal aanwezige leden vóór de ontbinding stemt.
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2. Indien het vereiste aantal leden van de algemene vergadering niet aanwezig is, 
dan wordt een tweede algemene vergadering gehouden waar, ongeacht het 
aantal	aanwezige	leden,	de	coöperatie	ontbonden	kan	worden	wanneer	twee/
derde van het aantal van de aanwezige leden zich vóór de ontbinding verklaart.

3. Het in artikel 28 lid 1 tot en met 3 en lid 5 van de statuten bepaalde is ten deze 
van overeenkomstige toepassing.

4. Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan die met de liquidatie worden 
belast.

5. De algemene vergadering bepaalt voor welk doel en op welke wijze het batig 
saldo zal worden besteed.

Juridische fusie en splitsing

Artikel 31
Het hiervoor in artikel 28 en 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op 
een	besluit	tot	juridische	fusie	en	splitsing.

Aansprakelijkheid

Artikel 32
Elke	aansprakelijkheid	van	de	leden	of	oud-leden	voor	een	tekort	van	de	coöperatie	
is uitgesloten.

Slotbepaling

Artikel 33
1. In alle niet voorziene gevallen beslist de raad van commissarissen.
2. In geschillen tussen de coöperatie en haar leden over de uitleg en toepassing 

van de statuten beslist de algemene vergadering.
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Huishoudelijk reglement
van DELA Coöperatie U.A.

Opgericht 11 maart 1937 
Gevestigd te Eindhoven





Definities

Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
•	 het	huishoudelijk	reglement:	het	huishoudelijk	reglement	van	de	coöperatie	

zoals	vastgesteld	door	de	algemene	vergadering	op	28	mei	2011;
•	 de	statuten:	de	statuten	van	de	coöperatie	zoals	deze	op	enig	moment	zullen	

luiden;	
•	 de	coöperatie:	DELA	Coöperatie	U.A.,	gevestigd	te	Eindhoven.	

Bestuur
 
Artikel 2
1. De periode als bedoeld in artikel 9 lid 7 van de statuten bedraagt negentig 

dagen.
2. Ten minste zes maal per jaar wordt de raad van commissarissen door het 

bestuur	door	middel	van	kerncijfers	in	grote	lijnen	op	de	hoogte	gehouden	van	
de gang van zaken in de coöperatie.

Afdelingen

Artikel 3
1.	 De	coöperatie	bestaat	uit	zesendertig	afdelingen.	De	namen	van	de	afdelingen	

corresponderen	met	de	namen	van	de	desbetreffende	geografische	gebieden.	
De namen en grenzen van de gebieden zijn weergegeven op een aan dit 
huishoudelijk reglement te hechten bijlage, welke bijlage onderdeel uitmaakt 
van	dit	huishoudelijk	reglement.	Een	lid	valt	onder	de	afdeling	van	het	
geografisch	gebied	waarbinnen	dat	lid	zijn	woonplaats	heeft.	Het	bestuur	is	
bevoegd	om	op	basis	van	de	vastgestelde	geografische	indeling	te	bepalen	
onder	welke	afdeling	een	lid	valt.

2.	 Wijziging	van	het	aantal,	de	namen	en	de	grenzen	van	de	afdelingen	wordt,	op	
voordracht van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering 
vastgesteld.

Algemene vergadering

Artikel 4
1.	 De	verkiezing	tot	lid	of	plaatsvervangend	lid	van	de	algemene	vergadering	

geldt voor de duur van vier jaren, behoudens tussentijdse beëindiging van het 
lidmaatschap.

 In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De eerste 
zittingstermijn	van	het	tussentijds	gekozen	lid	of	plaatsvervangend	lid	is	gelijk	
aan	de	restant	termijn	van	het	tussentijds	afgetreden	lid	of	plaatsvervangend	lid.

2.	 Na	afloop	van	de	in	lid	1	genoemde	termijnen	is	herverkiezing	voor	maximaal	
drie	termijnen	mogelijk,		met	dien	verstande	dat	de	zittingstermijn	als	lid	of	
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plaatsvervangend lid in totaal niet meer dan zestien jaar bedraagt in een al dan 
niet aaneengesloten periode.

3. Telkens wanneer verkiezing van de leden en de plaatsvervangende leden van 
de algemene vergadering moet plaatsvinden, wordt dit door de raad van 
commissarissen gemeld aan de leden door publicatie in het orgaan van de 
coöperatie	en/of	in	dag-	of	weekbladen	en/of	op	andere	wijze	met	vermelding	
van	het	aantal,	de	namen	en	de	grenzen	van	de	afdelingen.	

4. Tevens stelt de raad van commissarissen bij die mededeling per vacature een 
kandidaat aan de leden voor, met toevoeging van het bericht, dat de kandidaat 
verkozen	zal	zijn,	tenzij	de	leden	van	de	afdeling	zich	tegen	hun	verkiezing	of	
de	verkiezing	van	één	van	hen	zullen	verzetten.

5. Voordat tot bedoelde mededeling over wordt gegaan, wint de raad van 
commissarissen het gevoelen in van de vertrouwenscommissie.

6. Er is sprake van verzet zoals bedoeld in lid 4 indien, binnen dertig dagen na 
voormelde mededeling, per aangetekend schrijven aan de raad van 
commissarissen	een	ander	lid	uit	die	afdeling	als	kandidaat	wordt	voorgesteld.

7. Deze kandidaatstelling moet zowel door de kandidaat als door ten minste 
vijftig	leden	uit	de	desbetreffende	afdeling	zijn	ondertekend.	Bij	elke	
handtekening dient polisnummer, naam, adres en woonplaats van de 
ondertekenaar vermeld te worden.

8.	 Indien	rechtsgeldig	verzet	heeft	plaatsgevonden,	zal	de	raad	van	
commissarissen	binnen	dertig	dagen	na	afloop	van	de	verzetstermijn	een	
vergadering	van	de	leden	van	de	desbetreffende	afdeling	uitschrijven.	Deze	
vergadering dient binnen dertig dagen nadat zij is uitgeschreven te worden 
gehouden.

9. Mededeling van datum, uur en plaats van deze vergadering aan de leden van de 
desbetreffende	afdeling	dient	te	geschieden	op	de	wijze	zoals	geregeld	in	lid	3.

10. Op de vergadering kunnen slechts de dan in persoon aanwezige leden kiezen 
uit de volgens voorgaande bepalingen rechtsgeldig voorgestelde kandidaten.

	 Stemmen	bij	volmacht	is	geoorloofd,	maar	uitsluitend	door	een	lid	voor	ten	
hoogste	één	ander	lid.
Een	volmacht	is	alleen	geldig,	indien	deze	door	de	volmachtgever	is	afgegeven,	
met vermelding van diens polisnummer, is gedagtekend en is ondertekend 
door volmachtgever en de met name genoemde gevolmachtigde.
De	volmacht	moet	vóór	of	bij	de	aanvang	der	vergadering	aan	haar	voorzitter	
worden overhandigd.

11.	 Tot	lid	en/of	plaatsvervangend	lid	van	de	algemene	vergadering	is	alsdan	
gekozen	de	kandidaat,	die	het	grootste	aantal	stemmen	heeft	gehaald.	Bij	
staken van de stemmen is de kandidaat gekozen, die door de raad van 
commissarissen is voorgesteld.

12. Het bepaalde in artikel 18 leden 10, 11 en 12 van de statuten is van 
overeenkomstige toepassing op de in dit artikel bedoelde vergaderingen.

13.	 Indien	een	lid	of	plaatsvervangend	lid	van	de	algemene	vergadering	gedurende	
zijn	zittingsperiode	onder	een	andere	afdeling	gaat	vallen,	dan	treedt	het	
desbetreffende	lid	of	plaatsvervangend	lid	af	zodra	er	in	zijn	opvolging	is	
voorzien. 
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Artikel 5
Degene die krachtens de statuten als voorzitter van de algemene vergadering 
optreedt,	heeft	de	leiding	van	de	vergadering,	handhaaft	daar	de	orde	en	is	
bevoegd het woord over bepaalde onderwerpen aan sprekers, die bij de 
behandeling daarvan reeds driemaal het woord hebben gevoerd, verder te 
onthouden. De voorzitter is verder bevoegd om hen, die zich aan verstoring van 
de orde schuldig maken, het recht te ontzeggen verder aan de besprekingen deel 
te nemen. Hij kan hen zonodig uit de vergadering laten verwijderen en de 
vergadering zo nodig schorsen en verdagen. 

Artikel 6
Vergaderingen worden namens de raad van commissarissen bijeengeroepen door 
de	directiesecretaris	van	DELA.	Deze	voert	tevens	de	briefwisseling	namens	de	
raad	van	commissarissen,	houdt	het	archief	bij	en	stelt	de	notulen	op	van	de	
vergaderingen. De notulen worden vastgesteld in de eerstkomende vergadering 
indien alle leden van de algemene vergadering daarmee instemmen. De notulen 
worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris 
van de raad van commissarissen.
Voor de raad van commissarissen bestemde stukken moeten door de leden bij de 
directiesecretaris	van	DELA	worden	ingediend	of	aan	deze	worden	toegezonden.

Artikel 7
1.	 In	een	algemene	vergadering	wordt	over	elk	voorstel	afzonderlijk	gestemd.	Elk	

lid	heeft	recht	op	het	uitbrengen	van	één	stem.
2. Mondeling stemmen kan bij zitten en opstaan. Wanneer de voorzitter van de 

vergadering	dat	wenselijk	oordeelt	of	een/tiende	van	de	aanwezige	leden	dat	
verlangen, wordt gestemd met oproeping van de namen door de secretaris 
van de vergadering.

3.	 Schriftelijk	stemmen	vindt	plaats	op	door	of	namens	de	voorzitter	van	de	
vergadering	verstrekte	briefjes.

4.	 Voor	de	toepassing	van	artikel	21	lid	5	van	de	statuten	gelden	bij	schriftelijk	
stemmen	als	ongeldige	stemmen	de	briefjes:
a.	 waarop	-	bij	verkiezing	-	andere	namen	voorkomen	dan	die	van	de	

voorgestelde	kandidaten;
b.	 indien	over	de	betekenis	van	hun	inhoud	ernstige	twijfel	bestaat.
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Artikel 8
1.	 Indien	schriftelijk	gestemd	wordt,	wijst	de	voorzitter	van	de	vergadering	een	

stembureau	aan,	bestaande	uit	drie	aanwezige	leden	of	ereleden,	die	geen	lid	
zijn	van	het	bestuur	of	van	de	raad	van	commissarissen	en	die	niet	als	
kandidaat	of	anderszins	belanghebbende	bij	de	uitslag		van	de	stemming	zijn.

2. Het stembureau controleert en telt de stemmen, stelt bij door hem 
ondertekend	proces-verbaal	de	uitslag	van	de	stemming	vast	en	maakt	deze	
op verzoek van de voorzitter van de vergadering bekend.

3.	 De	telstaten	en	bij	schriftelijke	stemming	de	stembriefjes,	worden	gedurende	
een	jaar	na	vergadering	in	een	verzegelde	envelop	bewaard.	Indien	na	afloop	
van	dat	jaar	nog	klachten	betreffende	de	stemming	hangende	zijn,	wordt	deze	
termijn verlengd, totdat op die klachten, eventueel in rechte, is beslist. 

Kennisgeving aan leden van besluiten algemene vergadering

Artikel 9
1. Overeenkomstig hetgeen is voorgeschreven in artikel 23 lid 2 van de statuten 

wordt bepaald dat ter kennis van de leden van de coöperatie worden gebracht 
alle besluiten van de algemene vergadering:
a.	 als	bedoeld	in	artikel	18	van	de	statuten;
b.	 tot	wijziging	van	het	huishoudelijk	reglement;
c.	 tot	wijziging	van	de	statuten,	tot	fusie	of	tot	splitsing	van	de	coöperatie;
d.	 tot	ontbinding	van	de	coöperatie;
e. en overigens ten aanzien van al hetgeen de algemene vergadering besluit 

dat ter kennis van de leden zal worden gebracht.
2. Ook de uitslag van periodieke en tussentijdse verkiezingen van leden van de 

algemene vergadering, en van de raad van commissarissen worden ter kennis 
van alle leden gebracht.

3. De ter kennis brenging als bedoeld in de leden 1 en 2 geschiedt op de wijze als 
vermeld in artikel 4 lid 3.

Vertrouwenscommissie

Artikel 10
1. Elk lid van de vertrouwenscommissie wordt gekozen voor een periode van 

maximaal	vier	jaar.	Ieder	jaar	treedt	één	lid	af	volgens	een	door	de	commissie	
op	te	stellen	rooster	van	aftreden.	Een	aftredend	lid	is	terstond	herkiesbaar.

2. Kandidaten kunnen gesteld worden tot uiterlijk zeven dagen voor de dag van 
de algemene vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt. 

3.	 Een	lid	van	de	vertrouwenscommissie	kan	maximaal	twaalf	jaar	lid	van	de	
vertrouwenscommissie zijn.
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