
 

 
 
 
Governance sheet voor de Coöperatie MSB in optima forma 
 

Het inrichten van een Medisch Specialistisch Bedrijf (“MSB”) is natuurlijk maatwerk. Zoals u kunt lezen in het artikel ‘Integratiekansen voor het Medisch 

Specialistisch Bedrijf’ zijn er diverse mogelijkheden om een MSB te structureren. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de medisch specialisten in loondienst, de 

chefs de clinic en de ziekenhuisapothekers bij het MSB te betrekken. Een coöperatie kan namelijk naast leden ook deelnemers (die formeel niet als leden 

worden aangemerkt en geen stemrecht hebben in de algemene ledenvergadering) toelaten. In deze sheet ziet u op welke wijze u de governance van het MSB 

in deze vorm kunt inrichten. De inrichting van de statuten van de MSB Coöperatie (“Statuten”) conform de standaard modelstatuten voor de Coöperatie MSB 

opgesteld door Federatie Medisch Specialisten  wordt op heldere wijze vergeleken met de standaard regeling stafmaatschap. Daarnaast beschrijven wij bij 

relevante onderdelen van de governance van de MSB Coöperatie welke aanvullende regeling die beantwoordt aan principes van ‘good governance’ wij 

aanbevelen. Op deze manier worden de verschillen in zeggenschap van leden van organen, in governance en in mogelijkheden om het MSB optimaal te laten 

functioneren inzichtelijk gemaakt. Deze governance sheet dient als voorbeeld; uiteraard kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. 

 

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Schouten 
jan.schouten@kvdl.com 
+31 205506853 

 

 

Fenna van Dijk 
fenna.van.dijk@kvdl.com 
+31 205506680 
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Korte weergave van de gewenste governance structuur van de MSB Coöperatie (Coöperatie) 
 

A. Organen van de Coöperatie 

 

Ledenraad Algemene Ledenvergadering (ALV), gevormd door de Ledenraad bestaande uit afgevaardigden benoemd door de 

Organisatorische Eenheden van de Coöperatie uit de stemgerechtigde Leden van de desbetreffende Organisatorische 

Eenheden. 

Vergadering van MSD-leden Vergadering van MSD-leden. MSD-leden zijn Medisch Specialisten, Tandheelkundige Specialisten of Ziekenhuisapothekers, 

die in dienst zijn van het ziekenhuis of in dienst zijn van een ander ziekenhuis en op basis van een overeenkomst met de 

Coöperatie werkzaam zijn ten behoeve van het ziekenhuis. 

Vergadering van Leden en  Vergadering van Leden en MSD-leden, die in die vergadering stemrecht kunnen uitoefenen terzake van door de 

MSD-leden Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg aan het Bestuur gedane voorstellen tot vaststelling van protocollen op het gebied 

kwaliteit en veiligheid van zorg.  

Bestuur Bestuur, bestaande uit een aantal van drie of vijf personen die door de Ledenraad worden benoemd. Aan de Vergadering 

van MSD-leden wordt de bevoegdheid toegekend tot het doen van een bindende voordracht voor één bestuursplaats. 

Directie Directie bestaande uit één directeur die belast is met de leiding over het bureau van de Coöperatie, de dagelijkse gang van 

zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Bestuur, en de uitvoering van een deel van de financiële taken 

binnen de Coöperatie. 

RvC Raad van Commissarissen, bestaande uit een aantal van vijf (5) natuurlijke personen, die benoemd worden door de 

Ledenraad. Twee leden zijn onafhankelijk en drie leden worden op basis van een bindende voordracht benoemd. De 

Organisatorische Eenheden mogen een bindende voordracht voor leden van de RvC als volgt. Alle Organisatorische 

Eenheden van de snijdende specialismen tezamen, alle Organisatorische Eenheden van de niet-snijdende specialismen 

tezamen en alle Organisatorische Eenheden van de  ondersteunende specialismen tezamen kunnen ieder een persoon - 

welk lid deel uitmaakt van het betreffende specialisme - voordragen als lid van de RvC. 

 

B. Korte beschrijving rollen organen van de Coöperatie 

 

Alle organen dienen zich te gedragen conform hun rollen die zijn vastgelegd in de Statuten en de te eniger tijd vastgestelde reglementen. De instelling van de 

Ledenraad vereenvoudigt de besluitvorming door de ALV; hij benadert het dichtst de wijze van besluitvorming door een stafmaatschapsvergadering waarbij een 

vertegenwoordiger van een Organisatorische Eenheid namens de daartoe behorende maten in de vergadering stemrecht uitoefenen. Het Bestuur is bevoegd tot 

het nemen van besluiten, voor zover die niet aan de goedkeuring van de Ledenraad of, na zijn instelling door de Ledenraad, de RvC zijn onderworpen. De 

Ledenraad kan besluiten dat andere bestuursbesluiten door de RvC dienen te worden goedgekeurd. 

 



 

 

De Statuten creëren de Vergadering van Leden en MSD-leden en de Vergadering van MSD-leden als aanvullende organen van de Coöperatie. Met creatie van 

de Vergadering van Leden en MSD-leden wordt bereikt dat MSD-leden, ondanks het feit dat zij geen stemrecht hebben in de Ledenraad, gezamenlijk met alle 

Leden kunnen besluiten omtrent kwaliteits- en veiligheidsprotocollen voorgesteld door de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg. De Vergadering van 

MSD-leden heeft daarnaast de bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht voor één bestuursplaats in het Bestuur. 

 

C. Toegang tot de vergaderingen van de Ledenraad, de Vergadering van Leden en MSD-leden en de Vergadering van MSD-leden 

 

Toegang tot vergaderingen van de Ledenraad hebben alle niet geschorste Afgevaardigden, en alle niet geschorste Leden, de Bestuurders, de leden van de 

RvC alsmede de Directeur van de Coöperatie. Over toelating van de buitengewone leden (chefs de clinique van een Organisatorische Eenheid die in dienst zijn 

van de Coöperatie of van het ziekenhuis en overige personen die werkzaamheden incidenteel in het ziekenhuis uitvoeren) en MSD-leden beslist de Ledenraad. 

 

Toegang tot vergaderingen van Vergadering van Leden en MSD-leden hebben Leden en MSD-leden. Tot vergaderingen van de Vergadering van MSD-leden 

hebben MSD-leden toegang. Buitengewone leden hebben als toehoorder het recht vergaderingen van de Vergadering van Leden en MSD-leden en 

vergaderingen van de Vergadering van MSD-leden bij te wonen en het woord te voeren. 

 

D.  Structuur MSB in optima forma 

 



 

 

 Standaard Regeling 

Stafmaatschap 

Regeling Modelstatuten MSB Coöperatie Aanvullende regeling aanbevolen 

vanuit ‘good governance’ principes 

Organen Coöperatie    

1. ALV Stafmaatschapsvergadering   

a. Samenstelling De stafmaatschapsvergadering 

wordt gevormd door alle maten. 

De ALV bestaat uit de gewone Leden.  De ALV wordt gevormd door de 

Ledenraad; de Organisatorische 

Eenheden van de Coöperatie wijzen uit 

de stemgerechtigde Leden van de 

desbetreffende Organisatorische 

Eenheden een persoon aan die wordt 

afgevaardigd in de Ledenraad 

(“Afgevaardigde”). De Ledenraad besluit 

over toelating van de buitengewone 

leden en MSD-leden. 

b. Bijeenroeping Bijeenroeping vindt plaats door 

het stafmaatschapsbestuur, al 

dan niet op verzoek van een 

aantal maten die tezamen 10% 

van de stemmen kunnen 

uitbrengen, en indien het 

bestuur het verzoek niet binnen 

14 dagen opvolgt, door die 

verzoekers. 

Vergaderingen worden door  het Bestuur 

bijeengeroepen. Wettelijk is het bestuur 

daartoe verplicht op verzoek van een aantal 

leden die tezamen 10% van de stemmen 

kunnen uitbrengen. Indien het bestuur het 

verzoek niet binnen 14 dagen opvolgt, kunnen 

die verzoekers de ALV zelf bijeenroepen. 

- 

c. Besluit-

vorming 

De stafmaatschap neemt zijn 

besluiten als volgt: 

 In beginsel: een meerderheid 

van ten minste twee derden 

van de uitgebrachte stemmen 

in een vergadering waarin ten 

minste drie vierden van het 

aantal maten aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 Wijziging van het 

De ALV neemt haar besluiten als volgt: 

 In beginsel: gewone meerderheid (50% 

+1) van de geldige uitgebrachte stemmen. 

 Schorsing bestuurder: een meerderheid 

van ten minste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin ten minste de helft van de 

stemgerechtigde Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 Ontnemen bindend karakter van 

De Ledenraad neemt haar besluiten als 

volgt: 

 In beginsel: een meerderheid van ten 

minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin ten minste de 

helft van de stemgerechtigde Leden 

vertegenwoordigd is. 

 Wijziging Statuten, ontbinding 

Coöperatie, vaststelling en 



 

 

stafmaatstatuut of tot 

ontbinding van de 

stafmaatschap: een 

meerderheid van drie 

vierden van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin ten 

minste drie vierden van het 

totale aantal maten aanwezig 

of vertegenwoordigd is. 

 Opzegging van maatschap 

met een maat: een 

meerderheid van vier vijfden 

van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering 

waarin ten minste twee 

derden van het totale aantal 

maten aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

voordracht tot benoeming van RvC lid: 

een meerderheid van twee derden van de 

geldig uitgebrachte stemmen, indien in de 

algemene ledenvergadering twee derden 

van het aantal gezamenlijk uit te brengen 

stemmen door de stemgerechtigde Leden 

gezamenlijk kan worden uitgebracht. 

 Ontslag Bestuurder: een meerderheid van 

ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin ten minste drie vierden van de 

stemgerechtigde Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 Statutenwijziging of ontbinding van de 

Coöperatie: een meerderheid van drie 

vierden van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten 

minste drie vierden van het aantal 

stemgerechtigde Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

aanpassing reglementen, 

opzegging lidmaatschap van Leden 

waarvan de enig directeur tevens 

Bestuurder is of lid van de RvC, 

goedkeuring (zolang er nog geen 

RvC is ingesteld) van 

bestuursbesluit tot het aangaan, 

wijzigen en beëindigen van een 

Samenwerkingsovereenkomst: met 

een meerderheid van ten minste drie 

vierden van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin 

ten minste drie vierden van de 

stemgerechtigde Leden 

vertegenwoordigd is. 

 Een bestuursbesluit tot vaststelling of 

wijziging van het beleid van inkoop 

van zorgdiensten die kan leiden tot 

een vermindering van het aantal 

jaarlijks, door een Lid of door de 

Leden behorend tot een bepaalde 

Organisatorische Eenheid, aan het 

Ziekenhuis te verrichten zorgdiensten 

vereist de schriftelijke instemming 

van het betreffende Lid casu quo de 

betreffende Leden. 

d. Stemrecht Iedere maat heeft het recht tot 

het uitbrengen van een aantal 

stemmen naar rato van het 

aantal vrijgevestigde fte’s van 

het betreffende 

samenwerkingsverband, 

afgerond op hele getallen. 

Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van 

een stem. 

In de Ledenraad hebben alle niet 

geschorste Afgevaardigden stemrecht. 

Iedere Afgevaardigde heeft het recht tot 

het uitbrengen van een aantal stemmen 

van ten minste één, welk aantal wordt 

berekend als volgt. Een Afgevaardigde 

kan gedurende een kalenderjaar zoveel 



 

 

Het aantal toegekende stemmen 

wordt voor het komende 

boekjaar vastgesteld door de 

stafmaatschap op 31 december. 

Iedere vakgroep wordt 

vertegenwoordigd door één 

medisch specialist op basis van 

volmacht. 

stemmen uitbrengen als het totaal aantal 

Fte dat in de maand december van het 

daaraan voorafgaande jaar aan de enig 

directeuren van de tot diens 

Organisatorische Eenheid behorende 

Leden voor dat (daaropvolgende) 

kalenderjaar is toegekend, 

vermenigvuldigd met tien. De voorzitter 

zal deze stemverhoudingen toepassen 

bij het nemen van besluiten in enige 

Ledenraad gehouden gedurende het 

kalenderjaar waarin de toekenning van 

het aantal Fte heeft plaatsgevonden, 

alsmede gedurende het daaropvolgende 

kalenderjaar totdat toekenning van het 

aantal Fte opnieuw heeft 

plaatsgevonden. 

Iedere Afgevaardigde brengt in de 

Ledenraad de aan hem toekomende 

stemmen uit overeenkomstig een aan 

hem door zijn Organisatorische Eenheid 

gegeven mandaat. 

2. Bestuur  Stafmaatschapsbestuur   

a. Samenstelling Het stafmaatschapsbestuur 

bestaat uit 3, 5 of 7 maten, door 

de stafmaatschapsvergadering 

benoemd uit de maten. Alle 

snijdende specialismen 

tezamen, alle niet-snijdende 

specialismen tezamen en alle 

ondersteunende specialismen 

tezamen kunnen ieder een maat 

voordragen als bestuurslid. 

Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke 

personen die uitsluitend buiten de Leden 

kunnen worden benoemd, met dien verstande 

dat ten minste de helft van het aantal 

Bestuurders bestaat uit de enig directeur van 

een Lid. De ALV benoemt de Bestuurders en 

stelt het aantal Bestuurders vast. 

Bestuur bestaat uit een aantal van drie of 

vijf personen die door de Ledenraad 

buiten de Leden worden benoemd. De 

Vergadering van MSD-leden wordt de 

bevoegdheid toegekend tot het doen van 

een bindende voordracht voor één 

bestuursplaats. 



 

 

b. Besluit-

vorming 

Elke Bestuurder heeft het recht 

tot het uitbrengen van 1 stem. 

Besluiten worden door het 

stafmaatschapsbestuur als volgt 

genomen: 

 Indien het bestaat uit 3 leden, 

unaniem; 

 Indien het bestaat uit 5 leden, 

met instemming van 4 leden; 

 Indien het bestaat uit 7 leden, 

met instemming van 5 leden. 

Elke Bestuurder heeft het recht tot het 

uitbrengen van 1 stem. 

Besluitvorming Bestuur met gewone 

meerderheid, tenzij een grotere meerderheid is 

voorgeschreven in de Statuten. 

- 

c. Goedkeuring 

besluiten 

Bestuur 

- Goedkeuring ALV (en na instelling van RvC: 

van RvC) vereist voor besluiten omtrent: 

a.  het aangaan, wijzigen en beëindigen van 

een Samenwerkingsovereenkomst; 

b. het huren, verhuren, verwerven, 

vervreemden of bezwaren van 

registergoederen; 

c. het bezwaren van roerende zaken; 

d. het vervreemden of bezwaren van 

vorderingen; 

e. het verbinden van de Coöperatie of haar 

bezittingen voor schulden van derden 

door borgtocht of anderszins; 

f. het deelnemen in of het aanvaarden of 

afstand doen van het beheer over andere 

ondernemingen, het overdragen of 

liquideren van bedoelde deelnemingen, 

het uitbreiden van de zaken van die 

ondernemingen met een nieuwe tak van 

bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, 

opheffen of overdragen (in genot) van het 

bedrijf van die ondernemingen of een 

Als een aanvullende bepaling r wordt 

ingevoegd: 

r. het uitoefenen van stemrecht op 

één of meer door de Coöperatie 

gehouden aandelen of 

lidmaatschapsrechten in 

groepsmaatschappijen ten aanzien 

van voorstellen van het bestuur van 

een dergelijke groepsmaatschappij 

tot voornoemde besluiten, en tot 

wijziging van statuten of ontbinding 

van die groepsmaatschappij. 

Daarnaast zal de Ledenraad het recht 

hebben om vast te stellen dat andere 

dan de statutair voorgeschreven 

bestuursbesluiten door de RvC dienen te 

worden goedgekeurd. 

Bovendien zullen besluiten van het 

Bestuur tot vaststelling of wijziging van 

protocollen op het gebied kwaliteit en 

veiligheid van zorg zijn onderworpen aan 

de goedkeuring van de Vergadering van 



 

 

deel daarvan, alsmede het onderbrengen 

van meerdere Medisch Specialismen 

onder één Organisatorische Eenheid; 

g. het uitoefenen van stem- en andere 

rechten op aan de Coöperatie 

toebehorende, niet ter beurze 

genoteerde, aandelen in andere 

vennootschappen; 

h. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden 

van rechten van industriële en 

intellectuele eigendom, waaronder 

begrepen het verlenen en verkrijgen van 

licenties en sublicenties; 

i. het ter leen verstrekken en het ter leen 

opnemen van gelden met uitzondering 

van het opnemen van gelden in rekening 

courant bij de door de Raad van 

Commissarissen aangewezen bankier(s) 

van de Coöperatie, mits de Coöperatie bij 

enige betrokken bankier niet debet komt 

te staan voor een hoger bedrag dan door 

de Raad van Commissarissen is 

vastgesteld en aan het Bestuur is 

medegedeeld, en waarbij de Raad van 

Commissarissen steeds de bevoegdheid 

heeft  bedoeld bedrag te wijzigen; 

j. het verlenen en wijzigen van procuratie 

en het toekennen van een titel aan een 

procuratiehouder; 

k.  het aanstellen van een directeur van de 

Coöperatie; 

l. het vaststellen en/of wijzigen van een 

bestuurs- directiereglement; 

Leden en MSD-leden. 



 

 

m. het toekennen aan een medewerker van 

de Coöperatie van een vast jaarsalaris, 

hoger dan door de Raad van 

Commissarissen is vastgesteld en aan 

het Bestuur is medegedeeld; de Raad 

van Commissarissen is steeds bevoegd 

dat bedrag te wijzigen; 

n. het toekennen van pensioenrechten 

anders dan ingevolge een collectieve 

arbeidsovereenkomst of ter voldoening 

aan een wettelijke verplichting; 

o. het voeren van gedingen, zo eisend als 

verwerend daaronder echter niet 

begrepen het innen van vorderingen, het 

nemen van conservatoire en andere 

rechtsmaatregelen, welke geen uitstel 

gedogen en vertegenwoordiging van de 

Coöperatie in kort geding, het berusten in 

tegen de Coöperatie aanhangig 

gemaakte rechtsgedingen, het opdragen 

van bestaande geschillen aan de 

beslissing van scheidslieden of bindende 

adviseurs; 

p. het verwerven van vaste bedrijfsactiva 

voor een bedrag, dat per transactie hoger 

is dan het bedrag dat te eniger tijd is 

vastgesteld door de Raad van 

Commissarissen en aan het Bestuur is 

medegedeeld; 

q. het aangaan van alle rechtshandelingen, 

andere dan hiervoor genoemd, waarvan 

het belang of de waarde een door de 

Raad van Commissarissen vast te stellen 



 

 

en aan het Bestuur mede te delen 

bedrag, te boven gaat of waardoor de 

Coöperatie voor langer dan één jaar 

wordt verbonden waarbij met elkaar 

samenhangende handelingen als één 

handeling worden beschouwd; de Raad 

van Commissarissen is steeds bevoegd 

bedoeld bedrag te wijzigen, tenzij de 

bovengenoemde (rechts-)handelingen 

reeds in het ondernemingsplan zijn 

opgenomen dat door de Raad van 

Commissarissen is goedgekeurd. 

d. Tegenstrijdig 

belang 

- In geval van tegenstrijdig belang tussen de 

Coöperatie en een Bestuurder 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 een tegenstrijdig belang 

heeft met de Coöperatie kan hij niettemin de 

Coöperatie vertegenwoordigen tenzij de 

Algemene Vergadering daartoe een of meer 

personen aanwijst. 

Omschrijving tegenstrijdig belang als een 

(potentieel) direct of indirect persoonlijk 

tegenstrijdig belang, dat tegenstrijdig is 

met het belang van de Coöperatie en 

haar dochtermaatschappij(en), alsmede 

de verbonden onderneming(en) en van 

materiële betekenis is voor de Coöperatie. 

Indien een Bestuurder een tegenstrijdig 

belang heeft met de Coöperatie zal de 

betreffende Bestuurder zich aan de 

beraadslagingen onttrekken en wordt de 

Coöperatie vertegenwoordigd door een 

Bestuurder jegens wie niet een 

tegenstrijdig belang is geconstateerd. 

Indien alle Bestuurders geconflicteerd zijn 

wordt de Coöperatie vertegenwoordigd 

door de RvC, en bij het ontbreken daarvan 

door een of meer personen die daartoe 

zijn aangewezen door de Ledenraad. 

3. Vergadering van 

Leden en MSD-

-  Aan dit orgaan komt het recht toe te 

adviseren van het Bestuur over en het 



 

 

leden goedkeuren van door de Commissie 

Kwaliteit en Veiligheid van Zorg aan het 

Bestuur gedane voorstellen tot 

vaststelling van protocollen op het gebied 

kwaliteit en veiligheid van zorg. 

a. Samenstelling - - In de vergadering van Leden en MSD-

leden hebben de Leden en MSD-leden 

toegang en stemrecht en hebben 

buitengewone leden de bevoegdheid als 

toehoorder de vergadering bij te wonen. 

b. Besluit-

vorming 

- - De Leden en MSD-leden hebben ieder 

één stem. Besluiten worden genomen 

met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten 

minste de helft van de Leden en MSD-

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4. Vergadering van 

MSD-leden 

-  Aan dit orgaan komt het recht toe te een 

bindende voordracht voor één 

bestuursplaats in het Bestuur. 

a. Samenstelling - - In de vergadering van MSD-leden 

hebben de MSD-leden toegang en 

stemrecht en hebben buitengewone 

leden de bevoegdheid als toehoorder de 

vergadering bij te wonen. 

b. Besluit-

vorming 

- - De MSD-leden hebben ieder één stem. 

Besluiten worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee 

derden van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten 

minste de helft van de MSD-leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5. RvC -   



 

 

a. Samenstelling - RvC bestaat uit zoveel natuurlijke personen als 

er Organisatorische Eenheden zijn. De leden 

worden benoemd door de ALV. Aan iedere 

Organisatorische Eenheid de bevoegdheid 

toegekend tot het doen van een bindende 

voordracht voor één lid van de Raad van 

Commissarissen, welk lid deel uitmaakt van de 

betreffende Organisatorische Eenheid. 

De RvC bestaat uit een aantal van vijf (5) 

natuurlijke personen, die benoemd 

worden door de Ledenraad. Twee leden 

zijn onafhankelijk en drie leden worden 

op basis van een bindende voordracht 

benoemd. Aan de Organisatorische 

Eenheden wordt de bevoegdheid 

toegekend tot het doen van een 

bindende voordracht voor leden van de 

RvC als volgt. Alle Organisatorische 

Eenheden van de snijdende 

specialismen tezamen, alle 

Organisatorische Eenheden van de niet-

snijdende specialismen tezamen en alle 

Organisatorische Eenheden van de 

ondersteunende specialismen tezamen 

kunnen ieder een natuurlijk persoon – 

dat deel uitmaakt van het betreffende 

specialisme - voordragen als lid van de 

RvC. 

De Ledenraad benoemt een van de 

onafhankelijke leden van de RvC tot 

voorzitter. 



 

 

 

b. Besluit-

vorming 

- Besluitvorming RvC met twee derde 

meerderheid van stemmen in een vergadering 

waarin ten minste de helft van het aantal leden 

van de RvC in persoon aanwezig is. Het 

besluit van de RvC tot goedkeuring van een 

besluit van het coöperatiebestuur tot het 

aangaan, wijzigen en beëindigen van een 

Samenwerkingsovereenkomst vereist behoeft 

de instemming van ten minste drie vierde van 

het totaal aantal leden van de RvC. 

Besluitvorming RvC met vier vijfde 

meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin ten minste de helft 

van het aantal leden van de RvC in 

persoon aanwezig is, waaronder te allen 

tijde beide onafhankelijke leden. 


