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Akte  

Oprichting  

van de Coöperatie Intergrale Geboortezorg met uitgesloten aansprakelijkheid Regio 

[•] U.A.  

 

 

 

 

Heden,  [•], verscheen voor mij, .................................................................................................  :  

 

1. [NAAM NATUURLIJK PERSOON], wonende te [•], geboren te [•]op [•],  

houder van een Nederlands identiteitskaart met nummer [•], geldig tot[•];  

2. [NAAM BV], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht 

naar Nederlands recht, statutair gevestigd te [•], met adres [•], ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer [•];  

3. [NAAM STICHTING], een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair 

gevestigd te [•], met adres [•], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [•];  

hierna tezamen te noemen: de “Oprichters”.  

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichters bij deze akte 

een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid oprichten en daarvoor de volgende statuten 

vaststellen:  

STATUTEN  

Definities  

Artikel 1. Begripsbepalingen.  

1. In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:  

 Afgevaardigde of Afgevaardigden betekent het door en afkomstig uit een Pijler 

benoemde stemgerechtigde Lid dat deel uitmaakt van de Ledenraad en bevoegd is 

daarin stemrecht uit te oefenen.  

 Artikel betekent een artikel van de Statuten.  

 Bestuur betekent het bestuur van de Coöperatie.  



 

 
2 
 

 
 
 

 

 Bestuurder of Bestuurders betekent een lid of leden van het Bestuur.  

 Buitengewoon Lid of Buitengewone Leden betekent een buitengewoon lid of de 

buitengewone leden als beschreven in Artikel 4 lid 4 met het recht om op de 

vergaderingen van de Ledenraad aanwezig te zijn en de Ledenraad toe te spreken.  

 Commissaris of Commissarissen betekent een lid van de Raad van 

Commissarissen.  

 Commissie of Commissies betekent een commissie of commissies van de 

Coöperatie als beschreven in Artikel 28.  

 Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg betekent een commissie als 

beschreven in Artikel 28 lid 2 onder a.  

 Coöperatie betekent de coöperatie: Coöperatie Integrale Geboortezorg [•] U.A. 

/[NAAM COÖPERATIE].  

 Eerstelijns Verloskundige betekent een Verloskundige die als zelfstandige 

werkzaam is in een eigen praktijk dan wel een groepspraktijk of een huisarts die 

eerstelijns verloskundige zorg verleent binnen het verzorgingsgebied van het 

Ziekenhuis.  

 [Gekwalificeerde betekent de vennootschap waarvan een Gynaecoloog direct of 

indirect enig directeur en enig aandeelhouder is, en welke Gynaecoloog werkzaam is 

in het Ziekenhuis.]  

 Gynaecoloog betekent een arts, die werkzaam is in het Ziekenhuis en als 

gynaecoloog is ingeschreven in het specialistenregister als omschreven onder D.1 in 

het Kaderbesluit CCMS zoals vastgesteld en door het Centraal College Medische 

Specialismen meest recentelijk is gewijzigd op elf november tweeduizend vijftien met 

inwerkingtreding op achttien januari tweeduizend zestien.  

 Kinderarts betekent een arts, die werkzaam is in het Ziekenhuis en als kinderarts is 

ingeschreven in het specialistenregister als omschreven onder D.1 in het Kaderbesluit 

CCMS zoals vastgesteld en door het Centraal College Medische Specialismen meest 

recentelijk is gewijzigd op elf november tweeduizend vijftien met inwerkingtreding 

op achttien januari tweeduizend zestien.  

 Kraamzorgorganisatie betekent een organisatorisch verband dat op basis van een 

toelating als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen 

kraamzorg als omschreven in artikel 2.11 van het Besluit Zorgverzekeringswet mag 
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verlenen binnen het verzorgingsgebied van het Ziekenhuis.  

 Ledenovereenkomst betekent de overeenkomst tussen de Coöperatie en een 

afzonderlijk Lid conform het door de Ledenraad vastgesteld model.  

 Ledenraad betekent het orgaan van de Coöperatie dat gevormd wordt door de uit 

de Leden gekozen Afgevaardigden dan wel een bijeenkomst van de Ledenraad.  

 Lid of Leden betekent een gewoon lid of de gewone leden van de Coöperatie.  

 Lidmaatschap betekent alle rechten en verplichtingen van een Lid ten opzichte van 

de Coöperatie die voortvloeien uit de Ledenovereenkomst, Statuten en reglementen.  

 Pijler betekent een organisatorische eenheid van één Lid of een bepaalde groep 

Leden als beschreven in Artikel 4 lid 1.  

 Raad van Commissarissen betekent de raad van commissarissen van de 

Coöperatie.  

 Samenwerkingsovereenkomst betekent de overeenkomst van samenwerking 

tussen de Leden en de Coöperatie.  

 Schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander 

elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.  

 Statuten betekent de statuten van de Coöperatie.  

 Tweedelijns Verloskundige betekent een Verloskundige die in loondienst is van 

het Ziekenhuis en in het Ziekenhuis verloskundige zorg verleent.  

 Verloskundige betekent een verloskundige die is ingeschreven in het register van 

verloskundigen als omschreven in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg.  

 Waarnemer betekent een persoon die door tijdelijke afwezigheid van één of meer 

Verloskundigen, Gynaecologen of Kinderartsen voor bepaalde tijd de praktijk van de 

desbetreffende Verloskundige(n), Gynaecolo(o)g(en) of Kinderarts(en) waarneemt.  

 Ziekenhuis betekent [NAAM ZIEKENHUIS], ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer [•]. 

 Zorgovereenkomst betekent een overeenkomst tussen de Coöperatie, de Leden en 

een zorgverzekeraar met betrekking tot de verlening door de Leden van integrale 

geboortezorg en bekostiging daarvan.  

2. Met verwijzingen in de Statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. 

Met verwijzingen in de Statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ 
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wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.  

Naam. Zetel en aansprakelijkheid. Organen  

Artikel 2.  

1. De naam van de Coöperatie is [Coöperatie Integrale Geboortezorg 

[•]U.A./NAAM COÖPERATIE].  

2. Zij heeft haar zetel in de [•]. 

3. Organen van de Coöperatie zijn:  

 a. de Pijlers;  

 b. de Ledenraad;  

 c. het Bestuur;  

 d. de Commissies; en  

 e. zodra die is ingesteld, de Raad van Commissarissen.  

Doel  

Artikel 3.  

1. De Coöperatie heeft als doel het:  

 a. realiseren en in stand houden van één geboortezorgnetwerk in de regio [•], 

dat werkt vanuit één gezamenlijk opgesteld  

  geboortezorgprogramma, dat wordt ondersteund door één  

  geboortezorgdossier, waarbij de Leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn  

  voor het totstandbrengen van de integrale geboortezorg met behoud van  

  ieders verantwoordelijkheid en (ondernemers)risico ten aanzien van de  

  uitvoering van werkzaamheden binnen hun eigen specialisme;  

 b. het organiseren van kwalitatief hoogstaande en doelmatige integrale 

geboortezorg, en  

 voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk is, alles in de meeste ruime zin van het woord.  

 Uitsluitend nadat een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad is neergelegd ten 

kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zal de Coöperatie 

naast de hiervoor onder a beschreven doelstelling, bovendien beogen een integraal 

tarief tot stand te brengen.  

2. De Coöperatie tracht haar doel te bereiken door:  

 a. het sluiten van overeenkomsten met haar Leden;  

 b. de vaststelling, bewaking en bevordering van het beleid ten aanzien van de 
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kwaliteit en veiligheid van de integrale geboortezorg;  

 c. de totstandbrenging van afspraken met zorgverzekeraars over de integrale 

bekostiging van de geboortezorg;  

 d. het voeren van de declaratieadministratie en incassoactiviteiten namens de 

Leden ten aanzien van de verleende integrale geboortezorg;  

 e.  ten behoeve van de Leden activiteiten te verrichten op financieel, 

administratief en commercieel gebied, alsmede het (doen) verlenen van 

diensten op het gebied van personeelsbeleid en informatietechnologie.  

3. De Coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar Leden sluit, na toestemming 

van de Ledenraad, ook met derden en/of Buitengewone Leden aangaan, maar niet in 

zodanige mate dat de overeenkomsten met de Leden van ondergeschikte betekenis 

worden.  

4. De Coöperatie heeft niet tot doel winst te maken anders dan noodzakelijk voor het 

aanhouden van een voor de verantwoorde bedrijfsvoering voldoende financiële 

reserve.  

5. De Coöperatie kan ten behoeve van haar Leden rechten bedingen en te hunner laste 

verplichtingen aangaan die bij het doel en de aard van de Coöperatie passen. De 

Coöperatie kan, krachtens besluit van de Ledenraad, namens de Leden tot 

handhaving van bedongen rechten in rechte optreden.  

Pijlers. Lidmaatschap. Leden. Buitengewone Leden  

Artikel 4.  

1. De Coöperatie kent de volgende Pijlers:  

 a. Eerstelijns Verloskundigen;  

 b. Gynaecologen;  

 c. Kraamzorgorganisaties; en  

 d. Ziekenhuis.  

2. De Coöperatie kent Leden en Buitengewone Leden.  

3. Leden zijn zij die kwalificeren als Eerstelijns Verloskundige, Gekwalificeerde, 

Gynaecoloog, Kraamzorgorganisatie of Ziekenhuis en die als zodanig conform 

Artikel 5 lid 1 door het Bestuur zijn toegelaten.  

4. Buitengewone Leden zijn zij die kwalificeren als Verloskundige die in loondienst is 

van een verloskundigenpraktijk, Waarnemer, Tweedelijns Verloskundige of 
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Kinderarts en die als zodanig conform Artikel 5 lid 1 door de Ledenraad zijn 

toegelaten.  

5. In het geval dat een Lid een rechtspersoon is, oefent het bestuur van dat Lid de aan 

het Lidmaatschap verbonden rechten uit.  

6. Het Lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of - anders 

dan ten gevolge van fusie of splitsing met inachtneming van het bepaalde in lid 7 - 

overgang.  

7. Het Lidmaatschap van een rechtspersoon kan worden verkregen middels juridische 

fusie of splitsing door de verkrijgende rechtspersoon, mits de overgang van het 

Lidmaatschap ingevolge de juridische fusie of splitsing door de Ledenraad is 

goedgekeurd bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen.  

8. Leden zijn niet bevoegd een pandrecht dan wel recht van vruchtgebruik te vestigen 

op de uit een Lidmaatschap voortvloeiende rechten.  

9. Het in de Artikelen 4 lid 6, 5 tot en met 9 en 12 lid 1 omtrent Leden bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing op Buitengewone leden.  

10. Na toelating door de Ledenraad, kan het Bestuur met Buitengewone Leden een 

overeenkomst sluiten.  

Toelating van Leden. Registers  

Artikel 5.  

1. De Ledenraad besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde Afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn over een aanvraag tot toelating als nieuw Lid, die met 

inachtneming van de uit artikel [•] van de Ledenovereenkomst voortvloeiende 

toetsingscriteria wordt gedaan. Toelating van een nieuw Lid kan alleen worden 

geweigerd indien niet is gebleken dat aan voornoemde toetsingscriteria wordt 

voldaan. De toelating tot Lid is slechts onvoorwaardelijk en onherroepelijk als de 

aanvrager van het Lidmaatschap binnen vier (4) weken nadat de Ledenraad heeft 

besloten tot honorering van de aanvang van het Lidmaatschap partij is geworden bij 

de Ledenovereenkomst.  

2. Aanvragen voor het Lidmaatschap dienen Schriftelijk gemotiveerd te geschieden aan 

het Bestuur. Het verzoek dient een bevestiging in te houden dat zij een 
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Ledenovereenkomst met de Coöperatie zal aangaan alsmede partij zal worden bij de 

Samenwerkingsovereenkomst door middel van een addendum bij die overeenkomst. 

Aanvragen voor het Lidmaatschap worden op de eerstvolgende vergadering van de 

Ledenraad behandeld.  

3. De aanvraag voor een Lidmaatschap door een rechtspersoon dient vergezeld te zijn 

van een exemplaar van diens statuten en verdere reglementen, alsmede van een 

uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

4. De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis gesteld of hij wordt 

toegelaten of afgewezen als Lid. Deze documenten dienen echter niet ten bewijze 

van de toelating tot het Lidmaatschap.  

5. Tegen een afwijzing door de Ledenraad van een aanvraag voor een Lidmaatschap 

staat de aanvrager tot zes (6) weken nadat hij daarover conform het bepaalde in lid 4 

in kennis is gesteld beroep open bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het geschil 

zal worden beslecht door de enkelvoudige kamer van het Scheidsgerecht 

Gezondheidszorg in overeenstemming met het Arbitragereglement van het 

Scheidsgerecht Gezondheidszorg zoals meest recentelijk is gewijzigd op een januari 

tweeduizend zestien en van tijd tot tijd zal luiden.  

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst, met dien 

verstande evenwel dat het geschorste Lid toegang heeft tot de Ledenraad waarin het 

besluit tot schorsing en/of het besluit tot opzegging van het Lidmaatschap van het 

betreffende Lid wordt behandeld, en bevoegd is daar het woord te voeren.  

6. Het Bestuur houdt een ledenregister, waarin de namen van de Leden en 

Buitengewone Leden en hun adressen worden ingeschreven, de namen van de 

bestuurders van de Leden die een rechtspersoon zijn, alsmede de datum waarop het 

Lidmaatschap van ieder Lid is aangevangen, alsook eventueel is geëindigd.  

 Het in de vorige volzin bedoelde ledenregister ligt ten kantore van de Coöperatie ter 

inzage van de Leden.  

7. Ieder Lid is verplicht zijn adres en de wijzigingen daarvan steeds Schriftelijk aan het 

Bestuur op te geven.  

8. Als een Lid een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, 

wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en 
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oproepingen aan dat adres worden gedaan.  

9. Het Bestuur houdt een register van de Pijlers. Dit register vermeldt per Pijler:  

 a.  de namen van de Leden die deel uitmaken van de betreffende Pijler; en  

 b.  de Afgevaardigden.  

Beëindiging Lidmaatschap  

Artikel 6.  

1. Het Lidmaatschap van een Lid eindigt:  

 a. bij zijn ontbinding of overlijden;  

 b. door opzegging door de Coöperatie overeenkomstig Artikel 7;  

 c. door opzegging door het Lid overeenkomstig Artikel 8;  

 d. door ontzetting overeenkomstig Artikel 9.  

Beëindiging door de Coöperatie  

Artikel 7.  

1. De Ledenraad kan bij besluit, namens de Coöperatie, het Lidmaatschap van een Lid 

opzeggen indien:  

 a. een Lid surséance van betaling heeft verkregen, in staat van faillissement 

wordt verklaard, wordt ontbonden of soortgelijke maatregelen onder  

  buitenlands recht worden genomen;  

 b. een Lid niet aan enige van zijn verplichtingen jegens de Coöperatie voldoet 

en niet binnen twee (2) weken na daartoe Schriftelijk te zijn aangemaand,  

  alsnog aan zijn verplichtingen voldoet;  

 c. van de Coöperatie redelijkerwijs niet kan worden gevergd het Lidmaatschap 

van een Lid te laten voortduren, overeenkomstig artikel 2:35 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek;  

 d. een Lid niet langer voldoet aan een of meer van de vereisten voor het 

Lidmaatschap zoals omschreven in de Statuten en de Ledenovereenkomst; of  

 e. de Ledenovereenkomst is beëindigd.  

2. Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 sub a. of d. van dit Artikel, zal het 

Lid de Ledenraad daarvan terstond in kennis stellen.  

3. De voorzitter van de Bestuur zal aan dat Lid van het besluit van de Ledenraad tot 

opzegging kennisgeving doen per aangetekende brief waarin de redenen voor de 

opzegging en de datum waarop het Lidmaatschap eindigt, zijn vermeld.  
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 Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 sub a., c. of d. van dit Artikel, kan 

de Ledenraad de datum van beëindiging bepalen.  

 Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 sub b. of e. van dit Artikel, zal 

opzegging plaatsvinden met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden, 

tenzij de Ledenraad anders besluit.  

4. Tegen het besluit van de Ledenraad tot opzegging van het Lidmaatschap van een Lid 

staat het desbetreffende Lid tot zes (6) weken na ontvangst van de kennisgeving 

daarvan beroep open bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De tweede en derde 

volzin van Artikel 5 lid 5 zijn van overeenkomstige toepassing op dit Artikel.  

5. Het Bestuur kan een Lid schorsen indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1 

van dit Artikel. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden. Volgt gedurende 

de schorsing geen opzegging, dan is de schorsing na het verloop van de termijn 

geëindigd. Het betreffende Lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 

bestuursvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten 

bijstaan.  

Beëindiging door een Lid  

Artikel 8.  

1. Een Lid kan te allen tijde door Schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur het 

Lidmaatschap tegen het einde van het boekjaar opzeggen met inachtneming van een 

termijn van zes (6) maanden, tenzij het betreffende Lid en het Bestuur in onderling 

overleg anders overeenkomen.  

2. Het Bestuur zendt aan het desbetreffende Lid binnen veertien (14) dagen een 

Schriftelijke ontvangstbevestiging en stelt de Ledenraad onverwijld van de opzegging 

door een Lid in kennis.  

Ontzetting van een Lid  

Artikel 9.  

1. De Ledenraad kan een Lid uit het Lidmaatschap ontzetten, indien dat Lid:  

 a. in strijd handelt met de Statuten of reglementen, voor zover van toepassing;  

 b. de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.  

2. De Ledenraad zal het betrokken Lid - nadat de Ledenraad dit Lid eerst zelf heeft 

gehoord - per aangetekende brief kennis geven van het besluit tot ontzetting met 

vermelding van de redenen waarop het besluit is gebaseerd.  
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3. Tegen het besluit van de Ledenraad tot ontzetting van een Lid uit het Lidmaatschap 

staat het desbetreffende Lid tot zes (6) weken na ontvangst van de kennisgeving 

daarvan beroep open bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De tweede en derde 

volzin van Artikel 5 lid 5 en Artikel 7 leden 3 en 5 zijn van overeenkomstige 

toepassing op dit Artikel.  

Rechten en Verplichtingen bij beëindiging Lidmaatschap  

Artikel 10.  

1. Na het eindigen van het Lidmaatschap verliest een (oud-) Lid terstond alle voor hem 

daaraan verbonden rechten, daaronder begrepen het verlies van alle rechten op het 

vermogen van de Coöperatie, behoudens hetgeen daartoe hierna in dit Artikel en in 

de Ledenovereenkomst is overeengekomen.  

2. Na het eindigen van het Lidmaatschap is een (oud-) Lid, waaronder voor de 

toepassing van dit Artikel mede worden verstaan zijn rechtverkrijgende(n) en 

degene(n) die zijn rechten uitoefen(t) (en), verplicht op eerste aanmaning van het 

Bestuur aan de Coöperatie al hetgeen te voldoen, uit welke hoofde ook, hetgeen hij 

aan de Coöperatie is verschuldigd.  

3. Indien het Lidmaatschap is geëindigd, heeft het oud-Lid jegens de Coöperatie geen 

andere rechten dan uitbetaling van hem toekomende uitkeringen op basis van het 

bepaalde in de Ledenovereenkomst en het saldo van zijn ledenrekening.  

Aansprakelijkheid (oud-) Leden  

Artikel 11  

De Leden, met inbegrip van de oud-Leden, zijn niet aansprakelijk voor schulden van de 

Coöperatie en zij zijn niet verplicht om in enig ten tijde van de ontbinding van de Coöperatie 

blijkend tekort bij te dragen.  

Verplichtingen van Leden  

Artikel 12.  

1. Door toetreding is ieder Lid gebonden aan de bepalingen van de Statuten, de 

krachtens de Statuten vastgestelde reglementen en besluiten van enig orgaan van de 

Coöperatie.  

 Voorts is een Lid gehouden tot nakoming van de financiële verplichtingen bij of 

krachtens de Statuten.  

2. De Leden hebben de volgende verplichtingen:  
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 a. om binnen vier (4) weken na toetreding tot het Lidmaatschap een 

Ledenovereenkomst aan te gaan, conform het model dat daartoe door de 

Ledenraad is vastgesteld;  

 b. te voldoen aan het bepaalde in Artikel 13 lid 2;  

 c. om op eerste aanmaning van het Bestuur aan de Coöperatie al hetgeen te 

voldoen, uit welke hoofde ook, hetgeen zij aan de Coöperatie verschuldigd  

  zijn;  

 d. de door de Coöperatie vastgestelde contributie en/of een entreegeld, alsmede  

de vergoedingen en heffingen nauwgezet te voldoen op de daarvoor door de  

 Coöperatie aangegeven tijdstippen en bankrekening;  

 e. ten aanzien van zijn relatie tot de Coöperatie en de overige Leden voor zijn 

administratie, akten, formulieren en andere bescheiden gebruik te maken van 

modellen welke door de Coöperatie zijn vastgesteld en goedgekeurd.  

3. Wanneer een Lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft/blijven 

desalniettemin (al) de jaarlijkse bijdrage(n) voor het geheel verschuldigd.  

4. Het Bestuur kan aan enige verplichting van de Leden ontheffing verlenen en aan 

deze ontheffing voorwaarden verbinden. Worden de voorwaarden niet vervuld dan 

wordt de ontheffing geacht niet te zijn verleend.  

Contributie. Entreegeld. Ledenrekening  

Artikel 13.  

1. De Ledenraad kan besluiten tot betaling van contributie als bijdrage in de kosten van 

de Coöperatie en een eenmalig entreegeld door de Leden. Zij kunnen in categorieën 

worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. De hoogte van de 

jaarlijkse contributie en het entreegeld wordt jaarlijks - op voorstel van het Bestuur - 

door de Ledenraad vastgesteld.  

2. Ieder Lid is verplicht tot het doen van een bijdrage aan het vermogen van de 

Coöperatie, teneinde de Coöperatie in staat te stellen haar bedrijf uit te oefenen of te 

doen uitoefenen.  

3. De Coöperatie houdt voor ieder Lid een ledenrekening aan waarop het Lid wordt 

gecrediteerd voor het door hem gestort ledenkapitaal als bedoeld in het vorige lid van 

dit Artikel.  

Bestuur  
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Artikel 14.  

Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie met inachtneming van de 

bepalingen van de Statuten. In het kader daarvan ziet het Bestuur toe op de naleving van de 

Statuten, reglementen, het bepaalde in de met de Leden gesloten Ledenovereenkomsten, 

alsmede besluiten van de Coöperatie en voert de besluiten van de organen van de Coöperatie 

uit.  

Benoeming Bestuurders  

Artikel 15.  

1. Het Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit minimaal vier (4) en 

maximaal acht (8) natuurlijke personen.  

2. Iedere Pijler heeft de bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht voor 

twee (2) bestuurszetels.  

 Bij iedere voordracht wordt van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn 

specifieke deskundigheid, 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 zijn 

taak als lid van het Bestuur, alsmede alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties. 

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als bestuurder is 

verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep 

behoren kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt 

met redenen omkleed en voorzien van een toelichting hoe de kandidaat binnen de 

profielschets als bedoeld in lid 3 past.  

 Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij 

besluit van de Ledenraad indien tegen een voorgedragen persoon zodanige, 

gewichtige bezwaren bestaan, dat van de Ledenraad, redelijkerwijs niet kan worden 

verlangd tot benoeming overeenkomstig de voordracht over te gaan.  

 Besluiten tot ontneming van het bindend karakter aan een bindende voordracht 

worden door de Ledenraad genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) 

van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een zodanig aantal 

stemgerechtigde Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is als bevoegd is tot 

het uitbrengen van ten minste twee derden (2/3) van alle stemmen in de Ledenraad.  

 Indien de Ledenraad besluit aan de opgemaakte bindende voordracht het bindend 

karakter te ontnemen, wordt dit Schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de 
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Pijler die de bindende voordracht heeft gedaan en wordt de betreffende Pijler 

opnieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht op te maken.  

3. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van het Bestuur wordt 

gebruik gemaakt van een door de Ledenraad voor de betreffende vacature opgestelde 

profielschets.  

4. De Ledenraad wijst een onafhankelijke voorzitter aan, niet zijnde een Bestuurder, 

alsmede een waarnemend voorzitter, niet zijnde een Bestuurder. De voorzitter is 

onafhankelijk ten opzichte van de Raad van Commissarissen, de Leden en 

Buitengewone Leden. De voorzitter kan worden aangesteld voor onbepaalde tijd. De 

taken van de voorzitter worden bij reglement geregeld.  

5. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De 

functie van secretaris en penningmeester kunnen door één Bestuurder worden 

uitgeoefend.  

6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zijn aansluitend 

tweemaal herbenoembaar voor een periode van telkens drie (3) jaar.  

7. Bij belet van een Bestuurder zijn/is de overige Bestuurder(s) met het bestuur belast. 

Indien sprake is van een of meer vacatures, vormen de overgebleven Bestuurders of 

vormt de overgebleven Bestuurder een bevoegd Bestuur. In vacatures dient uiterlijk 

op de eerstvolgende Ledenraad te worden voorzien.  

Ontslag en schorsing Bestuurders  

Artikel 16.  

1. Het bestuurslidmaatschap van een Bestuurder eindigt:  

 a. door zijn aftreden;  

 b. door verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd;  

 c. door zijn overlijden;  

 d. door zijn ondercuratelestelling of onder bewindstelling van zijn gehele  

  vermogen;  

 e. door zijn ontslag op grond van een besluit van de Ledenraad;  

 f. wanneer hij in staat van faillissement is verklaard, een regeling in het kader 

van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is  

verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;  

 g. bij het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd.  
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2. Bestuurders kunnen worden geschorst door de Ledenraad en de Raad van 

Commissarissen.  

3. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden. Volgt gedurende de schorsing 

geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. De 

betreffende Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 

Ledenraad te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.  

Beloning Bestuurders  

Artikel 17.  

Bestuurders kunnen een beloning en een vergoeding voor kosten en uitgaven ontvangen, 

zoals vast te stellen door de Ledenraad.  

Bestuursvergaderingen  

Artikel 18.  

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dat nodig acht, echter in ieder geval 

ten minste viermaal per jaar. Besluiten van het Bestuur kunnen alleen worden 

genomen indien ten minste alle Pijlers en de voorzitter in de bestuursvergadering zijn 

vertegenwoordigd. Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen is 

het voorstel verworpen.  

2. Alle vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland. De 

bestuursvergaderingen kunnen worden bijgewoond en stemmen kunnen worden 

uitgebracht door middel van elektronische communicatiemiddelen, waaronder 

verstaan telefoongesprekken, “video conference” of andere communicatiemiddelen, 

waarbij alle deelnemende Bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te 

communiceren. Deelname aan een op één dezer wijzen gehouden vergadering geldt 

als het ter vergadering aanwezig zijn.  

3. De voorzitter zit de vergaderingen van het Bestuur voor. Ingeval van zijn 

afwezigheid zal de vergadering zelf in haar leiding voorzien, mits geen van de 

Bestuurders zich hiertegen verzet. Anders zal de vergadering worden gesloten en een 

nieuwe bestuursvergadering worden uitgeschreven. Indien en zolang de voorzitter 

voor een periode van ten minste twee maanden wegens ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, verblijf in het buitenland of anderszins niet in staat is zijn 

functie als voorzitter uit te oefenen zal de waarnemend voorzitter, die niet een 

Bestuurder is, de functie van voorzitter uitoefenen.  
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4. Besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste één (1) Bestuurder per Pijler voor 

het besluit moet hebben gestemd, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven 

in de Statuten.  

5. Het Bestuur kan ook buiten vergadering (Schriftelijk) besluiten, met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en uitsluitend voor zover geen van 

de Bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in 

het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.  

Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang  

Artikel 19.  

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.  

2. Het Bestuur kan besluiten om een of meer volmachten te verlenen aan een 

Bestuurder, een of meer personen die geen Bestuurder zijn, zo tezamen als ieder 

afzonderlijk, om de Coöperatie binnen de grenzen van die volmachten te 

vertegenwoordigen.  

3. In geval van (potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dat 

tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie zal de betreffende Bestuurder zich 

aan de beraadslagingen onttrekken; hetzelfde geldt voor het geval de beraadslagingen 

betrekking hebben op het Lid waarvan van de betreffende Bestuurder enig directeur 

is.  

 Indien een Bestuurder of een Commissaris een tegenstrijdig belang heeft met de 

Coöperatie kan hij niettemin de Coöperatie vertegenwoordigen, tenzij de Ledenraad 

daartoe een of meer andere personen aanwijst.  

4. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Ledenraad voor besluiten omtrent:  

a. het opzeggen of beëindigen van een Zorgovereenkomst door de Coöperatie;  

b. het nemen van een besluit dat het karakter van de Coöperatie ingrijpend zal 

veranderen;  

c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de 

Coöperatie met andere rechtspersonen indien deze samenwerking of 

verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie;  

d. het doen van niet reeds in de begroting voorziene investeringen boven een 

door de Ledenraad vastgesteld drempelbedrag; en  
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e. het aanvragen van surseance van betaling of doen van aangifte van 

faillissement.  

5. De Ledenraad is bevoegd andere dan de in lid 4 bedoelde besluiten van het Bestuur 

aan de goedkeuring van de Ledenraad te onderwerpen.  

 Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het 

Bestuur te worden meegedeeld.  

6. Het ontbreken van goedkeuring tot een besluit als bedoeld in leden 4 of 5, doet aan 

de bevoegdheid van het Bestuur of de afzonderlijke Bestuurder tot 

vertegenwoordiging van de Coöperatie geen afbreuk.  

7. Het Bestuur vraagt advies aan de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg over 

onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en neemt alleen 

besluiten tot vaststelling of wijziging van beleid en protocollen op het gebied 

kwaliteit en veiligheid van zorg na de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg 

hieromtrent te hebben gehoord. Het Bestuur kan alleen gemotiveerd afwijken van 

een advies van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.  

Raad van Commissarissen  

Artikel 20.  

1. Indien een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad is neergelegd ten kantore van het 

handelsregister, heeft de Coöperatie een Raad van Commissarissen. De opheffing van 

een eenmaal ingestelde Raad van Commissarissen geschiedt door het neerleggen ten 

kantore van het handelsregister van een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad. 

Voor het geval de Coöperatie geen Raad van Commissarissen heeft, komen de in deze 

statuten aan de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden toe aan de 

Ledenraad.  

2. De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Ledenraad vast te stellen aantal 

van minimaal drie (3) leden. De Commissarissen worden benoemd door de Ledenraad.  

3. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe Commissaris wordt gebruik 

gemaakt van een door de Ledenraad voor de betreffende vacature opgestelde 

profielschets.  

4. Een Commissaris kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst en ontslagen.  

5. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden. Volgt gedurende de schorsing 

geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. De 
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betreffende Commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 

Ledenraad te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.  

6. In het geval van ontstentenis of belet van één of meer Commissarissen berust het 

toezicht op het Bestuur bij de overblijvende Commissarissen dan wel de enig 

overgebleven Commissaris.  

Taak en bevoegdheden Raad van Commissarissen  

Artikel 21.  

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de met haar verbonden 

onderneming.  

2. De Raad van Commissarissen kan bepalen met welke taak iedere Commissaris meer in 

het bijzonder zal zijn belast en kan uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend-

voorzitter en een secretaris kiezen, doch hij kan ook één van de Bestuurders met het 

secretariaat belasten.  

3. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerden 

aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het Bestuur zijn belast.  

4. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de 

taak van de Raad van Commissarissen noodzakelijke gegevens, zoals een jaarlijks 

rapport waarin ten minste de algemene beleidsbepalingen, de algemene- en de financiële 

risico’s zijn opgenomen.  

5. In de aan het Bestuur vooraf Schriftelijk kenbaar gemaakte gevallen, heeft de Raad van 

Commissarissen de bevoegdheid om een Bestuurder te schorsen en/of besluiten om de 

Coöperatie te laten vertegenwoordigen door een Commissaris of een derde die de 

Raad van Commissarissen daartoe aanwijst.  

Besluitvorming  

Artikel 22.  

1. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer een Commissaris, dan wel 

het Bestuur zulks nodig acht, echter in ieder geval ten minste viermaal per jaar.  

2. In de vergadering van de Raad van Commissarissen heeft iedere Commissaris recht op 

het uitbrengen van één (1) stem. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen 

worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij 

het staken der stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen het recht 
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om een doorslaggevende stem uit te brengen.  

3. Een Commissaris kan zich ter vergadering slechts door een mede-Commissaris bij 

Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  

4. In geval van (potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dat 

tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie zal de betreffende Commissaris zich 

aan de beraadslagingen onttrekken.  

5. De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit 

Schriftelijk geschiedt en alle Commissarissen zich voor het voorstel hebben 

uitgesproken. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden 

gehouden door het bijeenkomen van Commissarissen of door middel van 

telefoongesprekken, “video conference” of via andere communicatiemiddelen, 

waarbij alle deelnemende Commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te 

communiceren. Deelname aan een op één dezer wijzen gehouden vergadering geldt 

als het ter vergadering aanwezig zijn.  

6. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden 

gegeven omtrent de besluitvorming van de Raad van Commissarissen.  

7. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad 

van Commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht.  

Ledenraad  

Artikel 23.  

1. Aan de algemene vergadering komen in de Coöperatie alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn of mochten worden 

opgedragen. De algemene vergadering draagt de naam Ledenraad en bestaat uit 

afgevaardigden benoemd door de Pijlers uit de stemgerechtigde Leden van de 

desbetreffende Pijlers. De Ledenraad vormt de hoogste macht in de Coöperatie, hij 

bepaalt het beleid van de Coöperatie.  

2. De persoon die optreedt als Afgevaardigde kan niet tevens Bestuurder zijn.  

3. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de Coöperatie, 

wordt een Ledenraad - de jaarvergadering - gehouden.  

4. De agenda voor deze vergadering bevat, in ieder geval de volgende onderwerpen:  

 a. behandeling van het Schriftelijk jaarverslag van het Bestuur;  

 b. vaststelling van de jaarrekening;  
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 c. goedkeuring van het door het Bestuur gevoerde beleid in de periode waarop 

de jaarrekening betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt  

  of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt.  

5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit 

wenselijk oordeelt.  

6. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

Afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent (10%) van de 

stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een Ledenraad op een termijn van niet 

langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen 

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 

overeenkomstig het volgende Artikel.  

Wijze bijeenroepen. Toegang.  

Artikel 24.  

1. De Ledenraad wordt bijeen geroepen door het Bestuur of de Raad van 

Commissarissen. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de 

(Buitengewone) Leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt 

ten minste dertig (30) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 

meegerekend. De oproeping aan ieder (Buitengewoon) Lid, die daarmee instemt, kan 

ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Coöperatie 

bekend is gemaakt.  

2. De vergadering wordt gehouden in de gemeente [•]. 

3. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.  

4. Het recht op toegang tot, en het toespreken van, de Ledenraad komt toe aan alle niet 

geschorste Afgevaardigden, en alle niet geschorste (Buitengewone) Leden, alsmede 

de Bestuurders, behoudens het bepaalde in de derde volzin van Artikel 5 lid 5.  

 Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de Ledenraad.  

5. Het Bestuur kan besluiten dat de (Buitengewone) Leden, of hun gemachtigden, 

alvorens tot de Ledenraad te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, 

onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt 

tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.  

Stemrecht.  
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Artikel 25.  

1. In de Ledenraad hebben alle niet geschorste Afgevaardigden stemrecht. Iedere 

Afgevaardigde heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.  

2. Iedere Afgevaardigde brengt in de Ledenraad zijn stem uit overeenkomstig een aan 

hem door zijn Pijler gegeven mandaat. Voorafgaand aan een vergadering van de 

Ledenraad geeft iedere Pijler een mandaat met steminstructie aan de betreffende 

Afgevaardigde. Het mandaat wordt verstrekt aan een Afgevaardigde bij 

gekwalificeerde meerderheid van twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering van de betreffende Pijler. Indien de Pijler geen mandaat 

met steminstructie aan de betreffende Afgevaardigde kan geven wegens het 

ontbreken van de vereiste meerderheid, stemt de Afgevaardigde in de Ledenraad 

blanco of onthoudt hij zich van stemming.  

3. Onmiddellijk na het einde van de discussie in de Ledenraad en vóór de stemming 

omtrent een voorstel tot besluit kan de voorzitter op verzoek van één of meer Leden 

de Ledenraad schorsen teneinde iedere Pijler in de gelegenheid te stellen tot overleg 

over en wijziging van het reeds aan de betreffende Afgevaardigde gegeven mandaat 

en steminstructie, mits ten minste drie vierden (3/4) van de Leden behorend tot 

iedere Pijler in die Ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 Besluiten tot wijziging van het reeds aan de Afgevaardigde afgegeven mandaat 

worden door de betreffende Pijler met algemene stemmen van alle aanwezige of 

vertegenwoordigde Leden in die Pijler genomen.  

4. Iedere Afgevaardigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een Schriftelijk 

daartoe gemachtigd andere Afgevaardigde.  

5. Besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 

stemgerechtigde Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, voor zover bij 

de wet of de Statuten niet anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als 

niet te zijn uitgebracht.  

6. Indien in een Ledenraad waarin een voorstel tot een besluit aan de orde is niet het 

voor het geagendeerde besluit bij de wet of krachtens deze Statuten voorgeschreven 

aantal stemgerechtigde Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan 

wordt een tweede Ledenraad bijeengeroepen, te houden ten minste veertien (14) 

dagen later, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de eerste. In deze Ledenraad 
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kan het besluit rechtsgeldig worden genomen met de bij de wet of krachtens deze 

Statuten voorgeschreven meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde Afgevaardigden.  

7. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

8. Het ter vergadering van de Ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat 

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk 

vastgelegd voorstel.  

9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 

vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of Schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

10. De Ledenraad kan met algemene stemmen buiten vergadering besluiten nemen, mits 

dit Schriftelijk geschiedt en de (Buitengewone) Leden in de gelegenheid zijn gesteld 

hun zienswijze over het te nemen besluit in te dienen.  

Voorzitterschap. Notulen  

Artikel 26.  

1. De vergaderingen van de Ledenraad worden geleid door de voorzitter van de 

Ledenraad, en indien deze niet is ingesteld door de voorzitter van het Bestuur. Wordt 

ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 

daarin zelf.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of een door de voorzitter 

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die ten blijke van vaststelling door de 

voorzitter en de notulist worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt in 

ieder geval voorafgaand aan de volgende Ledenraad ter kennis van de Leden 

gebracht.  

Boekjaar. Jaarstukken. Verliezen. Winsten  

Artikel 27.  

1.  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

2.  Jaarlijks, niet later dan zes (6) maanden na het einde van het boekjaar, tenzij deze 

termijn wordt verlengd door de Ledenraad met niet meer dan vier (4) maanden op 
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grond van bijzondere omstandigheden, zal het Bestuur de jaarrekening opstellen en 

voor de Leden en Buitengewone Leden ter inzage beschikbaar stellen.  

3.  Binnen dezelfde termijn zal het Bestuur voorts het bestuursverslag ter inzage voor de 

Leden en Buitengewone Leden beschikbaar stellen, tenzij artikel 2:396 of artikel 

2:403 van het Burgerlijk Wetboek op de Coöperatie van toepassing is.  

4.  De door het Bestuur opgestelde en aan de Ledenraad over te leggen jaarrekening 

wordt door alle Bestuurders en Commissarissen ondertekend. Indien de handtekening 

van een of meer van hen ontbreekt, zal de reden daarvoor worden vermeld.  

5.  De Coöperatie verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het 

Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te 

onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.  

6.  Tot het verlenen en intrekken van de opdracht aan de accountant is de Ledenraad 

bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd, 

of zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het Bestuur.  

7. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in artikel 2:393 lid 3 van het 

Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan het Bestuur. Hij 

zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring omtrent de 

getrouwheid van de jaarrekening.  

8. Het Bestuur zal ervoor zorgen dat de jaarrekening, het bestuursverslag en de overig 

aanvullende informatie die ingevolge artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is 

vereist, ter inzage zullen liggen ten kantore van de Coöperatie vanaf de dag van de 

oproep tot de Ledenraad. Leden en Buitengewone Leden kunnen aldaar de stukken 

inzien en kosteloos daarvan een afschrift ontvangen.  

9. De jaarrekening zal worden vastgesteld door de Ledenraad.  

10. Na vaststelling van de jaarrekening zal de Ledenraad een besluit nemen met 

betrekking tot het verlenen van decharge aan de Bestuurders en Commissarissen voor 

de uitoefening van hun taken, voor zover de uitoefening van die zaken blijkt uit de 

jaarrekening of anderszins daarvan kennis is gegeven aan de Ledenraad voor de 

vaststelling van de jaarrekening. De reikwijdte van de decharge zal zijn onderworpen 

aan de daaraan gestelde wettelijke beperkingen.  

11. Het Bestuur stelt jaarlijks vóór een door de Ledenraad te bepalen tijdstip een 

begroting met een bijbehorende toelichting op, waarin onder meer de 
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bevoorschotting van de Leden is vastgelegd en legt deze stukken ter goedkeuring 

voor aan de Ledenraad.  

12. Ten aanzien van de winstverdeling geldt het volgende:  

 a. de Ledenraad besluit tot uitkering aan de Leden van een vergoeding uit het 

behaalde resultaat conform het daartoe bepaalde in de Ledenovereenkomst; 

de eventueel reeds ontvangen voorschotbedragen worden hierop in  

  mindering gebracht;  

 b. het daarna resterende bedrag wordt toegevoegd aan een reserve die ten doel 

heeft de continuïteit van de onderneming van de Coöperatie te waarborgen, 

tenzij de Ledenraad anders besluit.  

13. Indien blijkt dat de bevoorschotting in enig boekjaar de definitief vastgestelde 

vergoeding te boven gaat, is het betreffende Lid gehouden, op aanwijzing van het 

Bestuur, het teveel ontvangen bedrag terstond in de kas van de Coöperatie te storten.  

14. Het restantbedrag van de vergoeding is betaalbaar op het moment als 

overeengekomen is in de met de Leden gesloten Ledenovereenkomsten.  

Commissies  

Artikel 28.  

1. De Ledenraad kan één of meerdere Commissies instellen en opheffen. Onder 

Commissie wordt tevens stuurgroep, werkgroep of projectgroep verstaan.  

2. De Ledenraad stelt ten minste de volgende Commissies in:  

 a. Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg, belast met de bewaking en 

bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en  

  dienstverlening door de (Buitengewone) Leden, alsmede de    

  (door)ontwikkeling van beleid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg;  

 b. Commissie Integraal Tarief, belast met de vaststelling van een voorstel voor 

het integraal tarief op basis waarvan wordt onderhandeld met 

zorgverzekeraars; en  

 c. indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld, Beoordelingscommissie, 

belast met de beoordeling van het functioneren van de Bestuurders.  

3. De leden van de Commissies worden benoemd en ontslagen door de Ledenraad. De 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg bestaat uit een door de Ledenraad vast 

te stellen aantal personen die uit de Leden en de Buitengewone Leden worden 
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benoemd.  

4. De taken en de bevoegdheden van een Commissie, de wijze van benoeming van de 

leden van een Commissie, alsmede bepalingen omtrent het functioneren daarvan, 

worden bepaald door de Ledenraad en vastgelegd bij reglement.  

Reglementen  

Artikel 29.  

1. Het Bestuur stelt ten minste de volgende reglementen op:  

 a. een bestuursreglement;  

 b. een Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg;  

 c. een Reglement Commissie Integraal Tarief, indien en zodra de Ledenraad het  

besluit heeft genomen als bedoeld in Artikel 3 lid 1 laatste volzin;  

 d. een Reglement Pijlers;  

 e. een Reglement Ledenraad.  

2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de Statuten.  

3. Vaststelling en wijziging van reglementen geschiedt bij besluit van de Ledenraad.  

Statutenwijziging  

Artikel 30.  

1. In de Statuten kan geen wijziging worden gebracht anders dan door een besluit 

genomen in een Ledenraad. De oproepingsbrief tot de vergadering moet vermelden 

dat in de vergadering wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. Het 

tekstvoorstel dient bij de oproepingsbrief te worden bijgesloten en zal ten kantore 

van de Coöperatie ter inzage worden gelegd voor de Leden ten minste vijf (5) dagen 

vóór de vergadering tot en met de datum waarop de vergadering zal worden 

gehouden.  

2. De oproepingstermijn tot een zodanige vergadering is ten minste veertien (14) dagen, 

de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.  

Ontbinding en vereffening  

Artikel 31.  

1. De Coöperatie wordt ontbonden:  

 a. door een besluit tot ontbinding van de Ledenraad; of  

 b. doordat er geen stemgerechtigde Leden meer zijn.  

 Ten aanzien van de besluitvorming omtrent ontbinding is Artikel 30 van 
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overeenkomstige toepassing.  

2. De Coöperatie zal gedurende haar liquidatie blijven voortbestaan voor zover vereist 

teneinde haar activa en passiva te vereffenen. In haar uitgaande documenten en 

aankondigingen dienen de woorden ‘in liquidatie’ aan haar naam te worden 

toegevoegd.  

3. De Coöperatie kan alleen worden ontbonden als bedoeld in lid 1 a. van dit Artikel bij 

besluit van de Ledenraad, waarbij de oproepingsbrief tot de Ledenraad de 

(Buitengewone) Leden informeert dat in die Ledenraad het besluit tot ontbinding van 

de Coöperatie zal worden voorgesteld.  

4. Indien de Coöperatie wordt ontbonden bij besluit van de Ledenraad, zullen de 

Bestuurders de vereffenaars worden, tenzij de Ledenraad andere vereffenaars heeft 

benoemd. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, verplichtingen en 

aansprakelijkheden als het Bestuur voor zover deze stroken met hun taak als 

vereffenaar.  

5.  Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Coöperatie is 

overgebleven, wordt onder de Leden verdeeld op de wijze als door de Ledenraad 

wordt besloten bij het besluit tot ontbinding.  

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

Coöperatie gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door de Ledenraad 

daartoe aangewezen persoon.  

Geschillenregeling  

Artikel 32.  

1. Indien sprake is van een geschil tussen twee of meer (Buitengewone) Leden, 

Bestuurders, Commissarissen en/of de Coöperatie ten aanzien van een 

aangelegenheid die de organisatie en activiteiten van de Coöperatie betreft, waarvan 

nadrukkelijk zijn uitgezonderd geschillen ten aanzien van de totstandkoming van 

besluiten van enig orgaan van de Coöperatie, zullen partijen in eerste instantie 

gezamenlijk trachten dit geschil op te lossen door mediation door een geregistreerd 

of gecertificeerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).  

2. Indien het niet mogelijk is gebleken het geschil op de wijze als bedoeld in lid 1 op te 

lossen zal over het geschil worden beslist door de bevoegde rechter van de 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant.  
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3. Een geschil is aanwezig indien één van partijen verklaart dat dit het geval is.  

4. Ieder (Buitengewoon) Lid is verplicht zijn eigen kosten voor rechtsbijstand te dragen.  

Slotverklaringen  

Tenslotte verklaarde de verschijnende persoon, handelend als gemeld, het navolgende:  

In afwijking van het bepaalde in de statuten van de Coöperatie worden voor de eerste maal 

tot Bestuurders van de Coöperatie benoemd:  

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]als voorzitter; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]; 

- [●], geboren te [●] op [●] negentienhonderd [●]. 

Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend  [●].  

Het adres van de Coöperatie zal zijn: [●]. 

Volmachten  

Van de volmachten van Oprichters op de verschijnende persoon blijkt uit [●]  documenten, 

die aan deze akte worden gehecht als bijlage [●] tot en met [●] .  

Slot  

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.  

Waarvan akte verleden te [●]  op de datum aan het begin van deze akte vermeld.  

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon 

mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en 

daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij(en) uit de inhoud van de akte 

voortvloeien.  

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te 

hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te 

stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Onmiddellijk na 

beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.  




