Statuten
Landgard eG

1

Stand: November 2020

Inhoudsopgave
statuten
voor de
Landgard eG
blz.
4

I.

Firma, zetel, doel en doel van de coöperatie

§1

Firma, zetel, doel en doel van de coöperatie

4

II.

Het verkrijgen en beëindigen van het lidmaatschap

5

Voorwaarden voor het verkrijgen van het lidmaatschap
Verkrijgen van het lidmaatschap
Uittreden uit de coöperatie
Opzeggen van het lidmaatschap
Overlijden van een lid, ontbinding of vervallen van een
personenvennootschap of een juridisch persoon als lid
§ 7 Redenen voor het uitsluiten van een lid
§ 8 Afhandeling van de uitsluiting, gevolgen
§ 9 Bezwaar aantekenen tegen de uitsluiting
§ 10 Afhandeling met het uitgetreden lid
§ 11 Overdracht van het in de boeken vermelde tegoed

5
5
6
6
6
7
7
8
9
9

III.

10

§2
§3
§4
§5
§6

Rechten en plichten van de leden

§ 12 Rechten van de leden
§ 13 Plichten van de leden
§ 14 Plaats van uitvoering, bevoegde rechter

10
11
11

IV.

12

Eigenkapitaal en hoofdelijke verplichting

§ 15 Hoogte van het ledenaandeel, ontoelaatbaarheid van overdracht of verpanding van
het in de boeken vermelde tegoed aan derden, minimumkapitaal van de coöperatie
§ 16 Verplichte deelname van het lid, vrijwillige ledenaandelen, storting
§ 17 Beperkte plicht tot bijstorten achteraf
§ 18 Wettelijke reserve
§ 19 Bijkomend: resultaatreserve, kapitaalreserve

12
12
14
14
14

V.

15

Organen van de coöperatie

§ 20 Organen van de coöperatie

15

1.

Het bestuur

15

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

Samenstelling, aanstelling, ontslag, dienstbetrekking
Leiding van de coöperatie
Besluitvorming
Vertegenwoordiging van de coöperatie
Taken en plichten van het bestuur
Zorgplicht en verantwoordelijkheid
Deelname aan vergaderingen van de raad van commissarissen
Aftreden
Plaatsvervangend bestuurslid
Toestemming voor kredieten

15
16
16
17
18
18
19
19
19
20

2.
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

De raad van commissarissen
Samenstelling en verkiezing van de raad van commissarissen
Ambtstermijn
Verkiezing van plaatsvervangers
Ereambt, vergoeding van onkosten
Verkiezing van voorzitter en plaatsvervangers

20
20
20
21
21
22

2

Stand: November 2020

§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Het bijeenroepen van vergaderingen
Besluitvorming
Toestemming voor kredieten
Taken van de raad van commissarissen, reglement
Het vormen van commissies
Overige plichten van de raad van commissarissen
Bijzondere taken en rechten van de voorzitter van de
raad van commissarissen en diens plaatsvervanger
§ 43 Zorgplicht en verantwoordelijkheid
§ 44 Ontzetting uit het ambt
§ 45 (vervallen)

22
23
24
24
24
25

3.

27

26
26
27
27

De vergadering van vertegenwoordigers

§ 46 Het uitoefenen van rechten door de leden
§ 46 a Verkiesbaarheid
§ 46 b Verkiezingsrotatie en aantal vertegenwoordigers
§ 46 c Actief kiesrecht
§ 46 d Verkiezingsprocedure
§ 46 e Ambtstermijn, begin en eind van het ambt van vertegenwoordiger
§ 47 Tijdstip van de vergadering en vergaderlocatie
§ 48 Bijeenroepen en agenda
§ 49 Het voorzitterschap van de vergadering
§ 50 Stemrecht
§ 51 Informatierecht
§ 52 Stemmingen en verkiezingen
§ 53 Kwijting
§ 54 Notulen van de vergadering
§ 55 Deelname van de controle-instantie
§ 55 a Schriftelijke of elektronische uitvoering van de vergadering van afgevaardigden (virtuele
vergadering van afgevaardigden), elektronische deelname aan een fysieke vergadering
§ 55 b Schriftelijke of elektronische medewerking aan de besluitvorming van een vergadering
van afgevaardigden die alleen als fysieke vergadering is gehouden.
§ 55 c Uitzending van vergadering van afgevaardigden in audio en video
§ 56 Onderwerpen van besluitvorming
§ 57 Eisen ten aanzien van de meerderheid

27
27
28
28
29
30
31
31
33
33
34
34
35
35
36

VI.

Rekeningswezen

39

§ 58
§ 59
§ 60
§ 61

Boekjaar
Jaarrekening en jaarverslag
Gebruik van het jaaroverschot
Dekking van een jaartekort

39
40
40
41

VII.

Liquidatie van de coöperatie

41

36
37
37
38
38

§ 62 Liquidatie

41

VIII.

42

Bekendmakingen van de coöperatie

§ 63 Bekendmakingen

42

3

Stand: November 2020

Statuten
van de
Landgard eG

I.
Firma, zetel, doel en doel van de coöperatie

§ 1 Firma, zetel, doel en doel van de coöperatie
(1)
De firma van de coöperatie luidt:
Landgard eG
(2)
zetel van de coöperatie is
D-47638 Straelen
(3)
Doel van de coöperatie is het economisch ondersteunen en begeleiden van de leden door
gemeenschappelijke activiteiten Dit doel kan ook worden bereikt door het verkrijgen en houden
van deelnemingen in ondernemingen.
(4)
Doel van de onderneming is het verkrijgen en houden van deelnemingen in distributiemaatschappijen conform § 1 alinea 2 van de Duitse wet op de coöperatie [Genossenschaftsgesetz (GenG)] alsmede het onderhouden van de coöperatiegedachte. Voor dit doel kan de
coöperatie met name informatieve bijeenkomsten houden en schriftelijke ledeninformatie verzorgen. De coöperatie adviseert zijn leden bij vragen op het gebied van tuinbouw, landbouw
en floristische, met name over bloemen en planten alsmede fruit en groente.
(5)
De coöperatie is bevoegd om alle inrichtingen te schaffen en maatregelen te treffen, die voor
het bereiken van zijn economische doel noodzakelijk zijn.
(6)
Activiteiten met niet-leden door de coöperatie of zijn investeringsmaatschappij zijn toegestaan.
investeringsmaatschappij in de zin van deze statuten zijn juridische personen en personenvennootschappen waaraan de coöperatie direct of indirect deelneemt en waarvan de
4
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coöperatie gebruik maakt om te voldoen aan zijn taak om te ondersteunen.

II.
Het verkrijgen en beëindigen van het lidmaatschap
§ 2 Voorwaarden voor het verkrijgen van het lidmaatschap
(1)
Dit lidmaatschap kunnen verkrijgen
a) natuurlijke personen
b) personenvennootschappen
c) juridische personen van privaat of publiek recht en hun wettelijke vertegenwoordigers,
die commercieel actief zijn als
- producent
- groothandelaar/detailhandelaar
- dienstverlener
op het gebied van tuinbouw-, landbouw- en floristische producten.
(2)
Het bestuur kan bij wijze van uitzondering personen als leden toelaten die niet aan deze
voorwaarden voldoen.
(3)
Voor bestuursleden van de coöperatie en wettelijke vertegenwoordigers van leden alsmede
de vereniging Kreisverein der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen gelden de
voorwaarden van alinea 1 niet.

§ 3 Het verkrijgen van het lidmaatschap
(1)
Het lidmaatschap wordt verkregen door
a) een door de toetreder te ondertekenen absolute verklaring van toetreding die moet
voldoen aan de eisen van de [Duitse] coöperatiewet, en
b) toelating door de coöperatie.
(2)
Als de coöperatie het lidmaatschap afwijst, moet dit zonder opgaaf van redenen onverwijld aan
de verzoeker worden meegedeeld, waarbij zijn verklaring tot toetreding wordt teruggegeven.
5
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§ 4 Uittreden uit de coöperatie
Een lid treedt uit door

- opzegging (§ 5)
- overlijden (§ 6 alinea 1)
- ontbinding of vervallen van een personenvennootschap of een juridische persoon (§ 6
alinea 2)
- uitsluiting (§§ 7-9)
- overdracht van het in de boeken vermelde tegoed (§ 11).

§ 5 Opzeggen van het lidmaatschap
(1)
Elk lid heeft het recht om zijn lidmaatschap aan het eind van een boekjaar op te zeggen.
(2)
De opzegging moet schriftelijk worden gedaan, en bij de coöperatie minstens 12 maanden
voor het eind van het boekjaar binnenkomen.
(3)
Voor zover een lid met meerdere ledenaandelen deelneemt zonder hierdoor verplicht te zijn
door de statuten of een overeenkomst met de coöperatie, kan het een bijkomende deelname
met een of meerdere van zijn andere ledenaandelen opzeggen. Alinea's 1 en 2 gelden overeenkomstig.

§ 6 Overlijden van een lid, ontbinding of vervallen van een personenvennootschap
of een juridisch persoon als lid
(1)
Bij overlijden treedt het lid uit. Zijn lidmaatschap gaat over op de erfgenamen.
(2)
Als een personenvennootschappen of een juridische persoon wordt ontbonden of vervalt, dan
eindigt het lidmaatschap met het eind van de boekjaar waarin de ontbinding of het vervallen
rechtsgeldig is geworden. In geval van de algehele rechtsopvolging wordt het lidmaatschap
door de algehele rechtsopvolger voortgezet tot het eind van het boekjaar.
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§ 7 Redenen voor het uitsluiten van een lid
Een lid kan uitgesloten werden, als er sprake is van één van de volgende redenen voor
uitsluiting:
1. verlies van de staatsburgerlijke rechten;
2. bij surseance van betaling, ondertoezichtstelling alsmede het openen van een insolventieprocedure;
3. als de coöperatie wegen een onbestreden vordering een aanklacht tegen het lid heeft
ingediend;
4. als het lid ondanks schriftelijke aanmaning met aankondiging van eventuele uitsluiting in
aanzienlijke mate niet voldoet aan de in deze statuten of in het levercontract en de bijbehorende leverings- en betalingsvoorwaarden van de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn aanspreekpartner is vastgelegde verplichtingen;
5. als de voorwaarden voor opname in de coöperatie (§ 2) niet voorhanden waren of zijn
vervallen;
6. als het lid zijn activiteiten verplaatst naar een locatie buiten het afzetgebied van de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn aanspreekpartner is;
7. als de kalenderjaarlijkse omzet die het lid als leverancier zelf en via echtgenoot, ouders,
kinderen of broer en zuster met de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn
aanspreekpartner is maakt, minder is dan 5.000,00 € (zonder wettelijke omzetbelasting);
de voorstaande regeling geldt niet voor een lid dat op het tijdstip van het in kracht treden
van deze statuten al lid is of lid wordt door opname op basis van fusie van zijn coöperatie
tot dan toe;
8. als het lid in aanzienlijke mate handelt tegen de belangen van de coöperatie.

§ 8 Afhandeling van de uitsluiting, gevolgen
(1)
De uitsluiting wordt per eind van het boekjaar uitgesproken door het bestuur. Vooraf moet het
lid gelegenheid worden gegeven om op de geplande uitsluiting te reageren.
De uitsluiting moet het lid door het bestuur onverwijld worden meegedeeld door middel van
een aangetekend schrijven onder opgave van de feiten waarop de uitsluiting berust, alsmede
de wettelijke of door de statuten bepaalde reden tot uitsluiting.
Leden van het bestuur en de raad van commissarissen kunnen alleen door besluit van de
vergadering van vertegenwoordigers worden uitgesloten.
(2)
Vanaf het sturen van de brief (§ 8 alinea 1 zin 3) kan de uitgesloten persoon niet meer lid zijn
van bestuur, raad van commissarissen, kiescommissie, niet langer vertegenwoordiger of
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plaatsvervangend vertegenwoordiger zijn, niet meer deelnemen aan de vergadering van vertegenwoordigers, ledenvergaderingen of verkiezingen voor de vergadering van vertegenwoordigers, of nog langer gebruik maken van de inrichtingen van de coöperatie. De afname
van producten van het lid wie ook de leveringen aan het lid, ofwel direct door de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn aanspreekpartner is of door een andere leverancier
voor diens rekening wordt met op hetzelfde moment beëindigd. Daarentegen moeten de vóór
de uitsluiting al bij het lid gekochte resp. door hem gekochte of bestelde producten/waren op
verlangen van de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn aanspreekpartner worden
geleverd en afgenomen.
(3)
Vanaf het moment van uitsluiting verliest het uitgesloten lid het recht om de reclamekenmerken
van de exploitatiemaatschappij van de coöperatie die zijn aanspreekpartner is te gebruiken en
zo'n markering aan te brengen. Hij moet het verwijderen van reclamekenmerk en markering
dulden alsmede de reclame- en markeringsmiddelen die zich in zijn bezit bevinden alsmede
de technische productiemiddelen voor zo'n markering overhandigen.
§ 9 Bezwaar aantekenen tegen de uitsluiting
(1)
Tegen de door het bestuur besloten uitsluiting is bezwaar toegestaan. Daarover beslist de raad
van commissarissen.
(2)
Het bezwaar moet binnen een maand na het versturen van de mededeling van de uitsluiting
kenbaar worden gemaakt bij het bestuur, en wel door een aangetekend schrijven.
(3)
Het besluit over het bezwaar van de raad van commissarissen is definitief. Het staat de uitgesloten persoon vrij om tegen de uitsluiting een beroep te doen op de rechter. De gang naar
de rechter is echter uitgesloten als het lid geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om
bezwaar in te dienen.
(4)
Als de vergadering van vertegenwoordigers de uitsluiting besloten heeft, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken niet.
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§ 10 Afhandeling met het uitgetreden lid
(1)
De afhandeling tussen het uitgetreden lid en de coöperatie gebeurt op basis van diens balans.
Met eventuele balansverliezen/fiscaal overdraagbare verliezen moet rekening worden
gehouden conform de verhouding van de plichtaandelen (§§ 16 alinea 1 en 2, 61 alinea 2 en
3). Het in de boeken vermelde tegoed van de uitgetreden persoon moet binnen 6 maanden na
uittreding worden uitbetaald, voor zover hierdoor het minimumkapitaal van de coöperatie (§ 15
alinea 5) niet wordt onderschreden. Op de reserves en het overige vermogen van de
coöperatie heeft het uitgetreden lid geen aanspraak. De coöperatie is gerechtigd om bij de
afhandeling de hem tegen het uitgetreden lid toestaande te betalen vorderingen te verrekenen
met het afhandelingstegoed. De coöperatie neemt het afhandelingstegoed van het lid in beslag
als pand voor een eventuele uitval, met name bij een insolventieprocedure over het vermogen
van het lid.
(2)
Als het vermogen van de coöperatie met inbegrip van de reserves en alle in de boeken vermelde tegoed niet voldoende is om de schulden te dekken dan is het uittredende lid verplicht
om van het ontbrekende bedrag een conform de verhouding van de ledenaandelen te
berekenen aandeel, echter ten hoogste de hoofdelijke verplichting, aan de coöperatie te
betalen.
(3)
De alinea's 1 en 2 gelden overeenkomstig voor de afhandeling bij het opzeggen van
afzonderlijke ledenaandelen.

§ 11 Overdracht van het in de boeken vermelde tegoed
(1)
Een lid kan te allen tijde, ook in de loop van het boekjaar, zijn in de boeken vermelde tegoed
door een schriftelijk contract overdragen aan een ander en hierdoor uit de coöperatie
uitscheiden zonder afhandeling, voor zover de koper in zijn plaats lid wordt. Is de koper al lid,
dan is de overdracht van de in de boeken vermelde tegoed alleen dan toegestaan voor zover
daardoor zijn in de boeken vermelde tegoed tot dan toe na toeschrijving van het in de boeken
vermelde tegoed van de verkoper het totale bedrag van de ledenaandelen waarmee de koper
al deelneemt of gaat deelnemen, niet wordt overschreden.
(2)
Voor de overdracht van het in de boeken vermelde tegoed is toestemming van de coöperatie
vereist.
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III.
Rechten en plichten van de leden

§ 12 Rechten van de leden
(1)
De juridische relatie van de coöperatie en de leden richt zich naar de bepalingen van deze
statuten en de voorschriften van de coöperatiewet.
(2)
De leden van de coöperatie hebben het recht:
a) aan de stemming voor de vergadering van vertegenwoordigers deel te nemen en zich in
het kader van de voorschriften van deze statuten kandidaat te stellen voor het ambt van
vertegenwoordiger;
b) als vertegenwoordigers in de vergadering van vertegenwoordigers informatie te verlangen
over aangelegenheden van de coöperatie;
c) in tekstvorm onder benoeming van het doel en de redenen te verlangen dat onderwerpen
voor besluitvorming van een vergadering van vertegenwoordigers worden aangekondigd;
hiervoor zijn ontwerpresoluties door minstens het tiende deel van de vertegenwoordigers
resp. de coöperatieleden noodzakelijk; de leden, op wier wens onderwerpen voor besluitvorming worden aangekondigd, hebben het recht om aan deze vergadering van vertegenwoordigers in zoverre deel te nemen; het spreekrecht en het recht, een ontwerpresolutie in te dienen met betrekking tot deze onderwerpen wordt uitgeoefend door een
door de deelnemende leden aan te wijzen lid;
d) in tekstvorm onder benoeming van het doel en de redenen het bijeenroepen van een
buitengewone vergadering van vertegenwoordigers te verlangen; hiervoor zijn ontwerpresoluties gesteund door minstens het tiende deel van de vertegenwoordigers resp. de
coöperatieleden noodzakelijk; de leden, op wier verlangen een vergadering van vertegenwoordigers bijeengeroepen wordt, hebben het recht om aan deze vergadering van
vertegenwoordigers deel te nemen; het spreekrecht en het recht, een ontwerpresolutie in
te dienen wordt uitgeoefend door een door de deelnemende leden aan te wijzen lid;
e) conform de desbetreffende bepalingen en besluiten aan de jaarlijkse winst deel te hebben;
f) tijdig voor vaststelling van de jaarrekening door de vergadering van vertegenwoordigers op
eigen kosten een afschrift van de jaarrekening, het wettelijke jaarverslag en het bericht van
de raad van commissarissen te verlangen;
g) een afschrift van de notulen van een vergadering van vertegenwoordigers te verlangen;
h) de ledenlijst in te zien;
10
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i) te allen tijde een lijst met de namen en adressen van de gekozen vertegenwoordigers en
plaatsvervangende vertegenwoordigers in te zien resp. een afschrift van de lijst ter beschikking gesteld te krijgen.
§ 13 Plichten van de leden
De leden hebben de plicht:
a)
de bepalingen van de statuten en de in het kader van de wet en de statuten genomen besluiten
van de vergadering van vertegenwoordigers na te leven;
b)
de stortingen op het ledenaandeel resp. de ledenaandelen conform de bepalingen van de §
16 alinea 4 en 5 van de statuten of een met de coöperatie getroffenen overeenkomst te storten;
c)
het in de statuten vastgelegde aantal plichtaandelen (§ 16 alinea 1 en 2) over te nemen;
d)
elke verandering van het adres, de rechtsvorm alsmede de eigenaar/deelnameverhoudingen
onverwijld mee te delen;
e)
bij te dragen tot een rationele gang van zaken in de exploitatiemaatschappij van de coöperatie
die zijn aanspreekpartner is, met name te voldoen aan de op dat moment geldende
voorwaarden voor levering en betaling;
f)
bij de opname een toetredingsgeld te betalen, voor zover dat door de vergadering van
vertegenwoordigers is vastgesteld.
§ 14 Plaats van uitvoering, bevoegde rechter
(1)
plaats van uitvoering voor de verplichtingen van het lid is de zetel van de coöperatie.
(2)
Bevoegde rechter voor conflicten tussen lid en coöperatie uit de lidmaatschapsrelatie zijn die
voor de zetel van de coöperatie bevoegde rechtbanken.
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IV.
Eigenkapitaal en hoofdelijke verplichting
§ 15 Hoogte van het ledenaandeel, ontoelaatbaarheid van overdracht of verpanding van
het in de boeken vermelde tegoed aan derden, minimumkapitaal van de coöperatie
(1)
Het ledenaandeel bedraagt € 2.000,00 (in woorden: Euro tweeduizend).
(2)
De op de ledenaandeel gedane stortingen plus andere creditnota's en min de voor verliesdekking afgeschreven bedragen vormen het in de boeken vermelde tegoed van een lid.
(3)
Het in de boeken vermelde tegoed mag, zolang het lid niet uitgetreden is, door de coöperatie
niet worden uitbetaald of in zakelijke exploitatie als pand worden genomen, een verschuldigde
storting mag niet worden kwijtgescholden. Met een verschuldigde storting kan het lid niet
verrekenen.
(4)
De overdracht of verpanding van de in de boeken vermelde tegoed aan derden is niet
toegestaan en niet rechtsgeldig tegenover de coöperatie. Voor het afhandelingstegoed geldt
§ 10.
(5)
Het minimumkapitaal van de coöperatie bedraagt 70 % van het totale bedrag van het in de
boeken vermelde tegoed per eind van het voorafgaande boekjaar. Het mag niet worden
onderschreden door de uitbetaling van de afhandelingstegoed van leden, die uitgetreden zijn
of afzonderlijke ledenaandelen hebben opgezegd. De uitbetaling van de afhandelingstegoed
is in verhouding van alle aanspraken op afhandeling geheel of gedeeltelijk geblokkeerd zolang
het minimumkapitaal door de uitbetaling zou worden onderschreden; door een blokkade
getroffen aanspraken uit voorafgaande jaren worden ook in verhouding tot elkaar met voorrang
bedient.

§ 16 Verplichte deelname van het lid, vrijwillige ledenaandelen, storting
(1)
Elk lid neemt met een ledenaandeel deel.
(2)
Leden zijn verplicht om zich per begonnen € 25.000,00 (in woorden: Euro vijfentwintigduizend)
leveromzet uitsluitend omzetbelasting met nog een ledenaandeel, ten hoogste echter met 75
12
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ledenaandelen deel te nemen (plichtaandelen). Doorslaggevend is de leveromzet van het lid
met de coöperatie of een met de coöperatie verbonden onderneming in het afgelopen boekjaar
waaraan de eis tot het verkrijgen van meer ledenaandelen is voorafgegaan. Voor toetredende
leden geldt de berekening overeenkomstig.
Wanneer een lid in het laatste boekjaar geen leveringsomzet heeft behaald, dan is
doorslaggevend de voor het lopende boekjaar geplande leveringsomzet die het lid met de
coöperatie of met een aan de coöperatie verbonden vennootschap heeft gepland. Voor nieuwe
leden geldt dezelfde berekening. Reeds overgenomen vrijwillige aandelen worden op de over
te nemen verplichte aandelen aangerekend.
(3)
Een lid kan behalve met plichtaandelen conform alinea 2 deelnemen met meer ledenaandelen
(vrijwillige ledenaandelen). De deelname met vrijwillige ledenaandelen mag niet worden
toegelaten voor alle ledenaandelen van het lid tot de laatstelijk nieuw overgenomen
ledenaandelen volledig zijn gestort. Een lid kan met niet meer dan 150 ledenaandelen deelnemen aan de coöperatie.
(4)
Op een verplicht aandeel moet tegen het einde van dat boekjaar waarin het lid in de ledenlijst
is opgenomen en het lidmaatschap is bekendgemaakt, een bedrag van € 200,- (tweehonderd
euro) worden betaald. Bij leden die dat jaar een leveringsomzet hebben behaald wordt dit
bedrag betaald door verrekening op de vorderingen van Landgard eG uit deze omzet. Bij leden
die dat jaar geen of een lage omzet hebben behaald, gebeurt de betaling van het volle bedrag
dan wel van het na verrekening resterende bedrag via een overschrijving. Over de grondslag
van aanvullende betalingen op het verplichte aandeel volgens bedrag en tijd bepaalt de
vergadering van afgevaardigden (§ 50 GenG). Vrijwillige aandelen moeten worden betaald
met € 200,- (tweehonderd euro) tegen het einde van dat boekjaar waarin het lid in de ledenlijst
is opgenomen en het lidmaatschap is bekendgemaakt, door verrekening of, bij gebrek aan
omzet, via een overschrijving.
(5)
In plaats van cash kunnen verschuldigde stortingen op het ledenaandeel in volledige omvang
ook worden voldaan door overdracht van vorderingen uit leveringen of leningen van het lid
tegen verbonden ondernemingen van de coöperatie.
(6)
Als in de boeken vermelde tegoeden door verliesafschrijvingen (§ 61 alinea 2 en 3) gereduceerd zijn, worden ze tot de volledige storting van de ledenaandelen weer aangevuld door
toeschrijving van latere winsten en rente.
(7)
Voor het in de boeken vermelde tegoed op vrijwillige ledenaandelen wordt rente betaald op
basis van een rentepercentage van minstens 2 procentpunten p.a. Op gemeenschappelijk
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voorstel van bestuur en raad van commissarissen kan de vergadering van vertegenwoordigers
een hogere rente besluiten. De rente wordt berekend op basis van de stand van de in de
boeken vermelde tegoed op vrijwillige ledenaandelen op 31.12. van het voorafgaande
boekjaar. De rente moet uiterlijk zes maanden na eind van het boekjaar worden vergoed,
echter niet vóór vaststelling van de jaarrekening. De rente wordt voor het in de boeken
vermelde tegoed op plichtaandelen en vrijwillige ledenaandelen tot de volledige storting van
de ledenaandelen gecrediteerd. Als in de jaarrekening van de coöperatie voor een boekjaar
een jaartekort of een fiscale verliesoverdracht wordt opgevoerd die geheel of gedeeltelijk niet
gedekt is door de resultaatreserves, een jaaroverschot en een fiscaal overdraagbare winst,
dan mag de rente voor dit boekjaar niet worden vergoed tot de som van het niet gedekte
bedrag.

§ 17 Beperkte plicht tot bijstorten achteraf
De plicht tot bijstorten achteraf van de leden is beperkt tot de hoofdelijke verplichting. Voor het
eerste ledenaandeel bestaat een hoofdelijke verplichting ten bedrage van € 2.000,00 (in
woorden: Euro tweeduizend). Met verdere ledenaandelen is geen hoofdelijke verplichting
verbonden.

§ 18 Wettelijke reserve
(1)
De wettelijke reserve dient voor de dekking van balansverliezen.
(2)
Deze reserve wordt gevormd door een jaarlijkse toewijzing van minstens 10 % van het jaaroverschot plus een eventuele fiscaal overdraagbare winst resp. min een eventueel fiscaal
overdraagbare verlies, zolang een reserve van 20 % van de balanssom niet bereikt is.
(3)
Over het gebruik van de wettelijke reserve besluit de vergadering van vertegenwoordigers.
(4)
Leden die voor ontbinding van de coöperatie uitstreden, hebben geen aanspraak op de
wettelijke reserve.

§ 19 Bijkomende resultaatreserve, kapitaalreserve
(1)
Behalve de wettelijke reserve wordt een andere resultaatreserve gevormd waaraan jaarlijks
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minstens 10 % van de jaaroverschot plus een eventuele fiscaal overdraagbare winst en min
een eventuele fiscaal overdraagbaar verlies moet worden toegewezen. Meer resultaatreserves
kunnen worden gevormd. Over het gebruik ervan besluit het bestuur.
(2)
Als er toetredingsgelden, boetegelden of vergelijkbare bijdragen zijn geheven, dan moeten die
worden toegewezen aan een te vormen kapitaalreserve. Over het gebruik ervan besluit het
bestuur.
(3)
Leden, die voor ontbinding van de coöperatie uittreden, hebben geen aanspraak op de andere
resultaatreserve en kapitaalreserve.

V.
Organen van de coöperatie
§ 20 Organen van de coöperatie
Organen van de coöperatie zijn:
1. het bestuur
2. de raad van commissarissen
3. de vergadering van vertegenwoordigers

1. Het bestuur

§ 21 Samenstelling, aanstelling, ontslag, dienstbetrekking
(1)
Het bestuur bestaat uit minstens twee fulltime bestuursleden, in het vervolg bestuursleden
genoemd. De bestuursleden moeten leden van de coöperatie zijn.
(2)
De bestuursleden werden door de raad van commissarissen aangesteld en ontslagen; die kan
een voorzitter of een spreker van het bestuur benoemen.

(3)
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De raad van commissarissen is bevoegd tot het afsluiten, veranderen en beëindigen van
dienstcontracten met bestuursleden alsmede voor het afsluiten van ontbindingscontracten. De
verklaringen van de raad van commissarissen worden afgegeven door zijn voorzitter, bij diens
absentie door zijn plaatsvervanger.
(4)
Het beëindigen van het dienstcontract van een bestuurslid heeft de ontbinding van de positie
in het orgaan ten gevolge.
(5)
De leden van het bestuur verlaten het bestuur uiterlijk per eind van het kalenderjaar waarin ze
hun 67ste levensjaar hebben voltooid.
Met een besluit van de raad van toezicht kunnen die personen die deze leeftijdsgrens hebben
bereikt of overschreden, tot de raad van bestuur worden benoemd of voorbij deze
leeftijdsgrens in hun ambt blijven, indien daartoe bijzondere redenen zijn en dit is het belang
van de coöperatie is.

(6)
Als bestuursleden uittreden, mogen ze niet vóór gedane kwijting worden gekozen in de raad
van commissarissen.

§ 22 Leiding van de coöperatie
(1)
De bestuur leidt de coöperatie in eigen verantwoordelijkheid. Het leidt de zakelijke activiteiten
van de coöperatie conform de voorschriften van de wet, met name van de coöperatiewet, de
statuten en het reglement voor het bestuur.
(2)
De leden van het bestuur zijn gemeenschappelijk geroepen tot boekhouden.
§ 23 Besluitvorming
(1)
Aan de besluiten van het bestuur gaat in principe besluitvorming vooraf. Het overige wordt
geregeld door het reglement voor het bestuur.
(2)
De bestuur kan, voor zover niet anders luidende dwingende wettelijke regelingen bestaan,
besluiten nemen als meer dan de helft van zijn leden aan de besluitvorming deelneemt. Het
reglement voor het bestuur kan bovendien bepalen dat voor besluitvorming de deelname van
16
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bepaalde bestuursleden ofwel eenstemmigheid vereist is.
Besluiten van het bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen; bij het staken van
de stemmen geldt een ontwerpresolutie als afgewezen. bestuursleden, diegenen die zich van
stemming onthouden of conform alinea 4 niet mogen deelnemen aan de stemming, gelden bij
berekening van de meerderheid als niet aanwezig; door die bepaling wordt echter niet
verhinderd dat er besluiten kunnen worden genomen.
(3)
Besluiten van het bestuur over aangelegenheden die verder gaan dan de regelmatige zakelijke
activiteiten moeten bij wijze van bewijs worden genotuleerd, de notulen moeten worden
ondertekend door de bestuursleden die aan de besluitvorming hebben deelgenomen. Dringende besluiten van het bestuur die door middel van een schriftelijke procedure zijn genomen
zijn alleen dan bindend als geen bestuurslid de behandeling in een zitting van het bestuur
verlangt. Ze moeten uiterlijk worden genotuleerd in de volgende zitting van het bestuur.
Een besluitvorming is zonder convocatie van een vergadering via schriftelijke stemming of via
andere communicatiekanalen toegestaan indien geen lid van de raad van de bestuur deze
werkwijze betwist.
(4)
Als over zakelijke aangelegenheden van de coöperatie wordt beraadslaagd mag een
bestuurslid noch aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming deelnemen als die aangelegenheden ofwel te maken hebben met de belangen van dit bestuurslid ofwel die van een
hem verbonden persoon of een onderneming of een door het bestuurslid op basis van de wet
of een volmacht vertegenwoordigde persoon of een onderneming. Het bestuurslid moet echter
vóór de besluitvorming worden gehoord.
(5)
Elk bestuurslid heeft het recht om het bijeenroepen van een vergadering te verlangen.

§ 24 Vertegenwoordiging van de coöperatie
(1)
De bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte. Twee bestuursleden kunnen
juridisch bindend voor de coöperatie ondertekenen en verklaringen afgeven. De coöperatie
kan ook wettelijk worden vertegenwoordigd door een bestuurslid samen met een procuratiehouder. De bestuursleden zijn gerechtigd om de coöperatie en derden tegelijkertijd te vertegenwoordigen bij transacties onder elkaar (gedeeltelijke bevrijding van § 181 van het Duitse
Burgerlijk Wetboek [Bürgerliches Gesetzbuch, afgekort BGB].
(2)
De voorschriften over het geven van volmachten blijven onaangetast. Nadere details over de
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juridische vertegenwoordiging bij transacties regelt het conform deze statuten op te stellen
reglement voor het bestuur.

§ 25 Taken en plichten van het bestuur
De bestuur is verplicht:
1. de zakelijke activiteiten van de coöperatie overeenkomstig coöperatieve doelstellingen
ordentelijk te leiden;
2. een reglement op te stellen in overleg met de raad van commissarissen, waarvoor eenstemmige besluitvorming in het bestuur nodig is, het reglement moet door alle bestuursleden worden ondertekend;
3. de voor ordentelijke activiteiten noodzakelijke persoonlijke, organisatorische en zakelijke
maatregelen tijdig te plannen en uit te voeren;
4. voor een ordentelijke boekhouding en een doelgericht rekeningswezen te zorgen;
5. over de toelating voor het verkrijgen van het lidmaatschap en over de deelname met meer
ledenaandelen te beslissen en de ledenlijst conform de coöperatiewet bij te houden alsmede te zorgen voor de door hem conform coöperatiewet te verzorgen aanmeldingen en
kennisgevingen;
6. uiterlijk binnen vijf maanden na het eind van de boekjaar jaarrekening en jaarverslag op te
stellen - voor zover dit wettelijk noodzakelijk is - en die onverwijld voor te leggen aan de
raad van commissarissen en samen met hun bericht aan de vergadering van vertegenwoordigers voor te leggen om de jaarrekening vast te kunnen stellen;
7. bijeenroepen van vergaderingen, datum, agenda en ontwerpresoluties voor de vergadering
van vertegenwoordigers tijdig aan de wettelijke controle-instantie te melden;
8. in het controlebericht vastgestelde gebreken te herstellen en de wettelijke controle-instantie
hierover te berichten;
9. de raad van commissarissen minstens elk kwartaal en op verlangen of bij belangrijke aanleidingen onverwijld te informeren over de zakelijke ontwikkelingen alsmede de ondernemingsplanning van de coöperatie en zijn participatiemaatschappijen – met name met het
oog op eventuele risico's;

§ 26 Zorgplicht en verantwoordelijkheid
(1)
De bestuursleden moeten bij hun boekhouding naar eer en weten de zorgvuldigheid
betrachten van een ordentelijke boekhouder van een coöperatie. Over vertrouwelijke informatie of bedrijfs- resp. boekhoudingsgeheimen die hun door hun activiteiten in het bestuur
bekend zijn geworden dienen zij geheimhouding te bewaren.
(2)
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Bestuursleden die hun plichten verzaken zijn tegenover de coöperatie als hoofdelijk schuldenaar verplicht tot het vergoeden van de daardoor ontstaande schade.

§ 27 Deelname aan vergaderingen van de raad van commissarissen
(1)
De leden van het bestuur zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad
van commissarissen, voor zover de voorzitter van de raad van commissarissen geen andere
regeling treft. In de vergaderingen van de raad van commissarissen moet het bestuur de
noodzakelijke informatie geven over zakelijke aangelegenheden.
(2)
Bij de besluitvorming van de raad van commissarissen hebben de leden van het bestuur geen
stemrecht.

§ 28 Aftreden
Bestuursleden kunnen binnen hun aanstellingsperiode alleen afstand doen van hun ambt om
een belangrijke reden. Dat moet zo tijdig worden aangekondigd dat de coöperatie voor het
uitvoeren van zijn activiteiten op andere wijzen voorzorgsmaatregelen kan treffen. Een bestuurslid dat dit voorschrift overtreedt is tegenover de coöperatie hoofdelijk schuldenaar voor
de daardoor ontstaande schade.

§ 29 Plaatsvervangend bestuurslid
(1)
Voor de geval van uittreding alsmede de langdurige of uit de aard der zaak niet slechts
voorbijgaande verhindering van een bestuurslid moet de raad van commissarissen uit zijn
midden voor een te bepalen periode direct een plaatsvervangend bestuurslid kiezen als door
het uittreden of de verhindering het minimum van twee bestuursleden niet meer wordt bereikt.
Het plaatsvervangende bestuurslid treedt zolang in de rechten en plichten van een bestuurslid
tot de raad van commissarissen een nieuw bestuurslid heeft aangesteld; dat moet onverwijld
gebeuren.
(2)
Het aanmelden van het plaatsvervangende bestuurslid moet onverwijld bij de voor de coöperatie bevoegde registrerende rechtbank worden gedaan.
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§ 30 Toestemming voor kredieten
Voor kredieten aan leden van het bestuur of personen of onderneming in de zin van § 23 alinea
4 is toestemming van de raad van commissarissen nodig
2. De raad van commissarissen
§ 31 Samenstelling en verkiezing van de raad van commissarissen
(1)
De raad van commissarissen bestaat uit 12 leden en wel uit zes leden die door de vergadering van vertegenwoordigers en zes leden, die conform de Duitse Wet op de Medezeggenschap [Mitbestimmingsgesetz] worden gekozen. Tot de door de vergadering van vertegenwoordigers gekozen leden van de raad van commissarissen mogen voor niet meer dan een
derde leden behoren die niet voldoen aan de opnamevoorwaarden van § 2 alinea 1 voor dit
lidmaatschap in de coöperatie.
(2)
Personen, die deel uitmaken van het bestuur of persoonlijk of economisch verbonden zijn met
een bestuurslid, met name echtgenoten, ouders, kinderen of broers en zusters van bestuursleden, mogen niet in de raad van commissarissen worden gekozen. Eveneens niet
verkiesbaar is een persoon die het 67ste levensjaar heeft voltooid.
(3)
Bij het benoemen van de leden van de raad van commissarissen moeten tegelijkertijd minstens een en ten hoogste zes vervangende leden in totaal worden benoemd die lid worden
van de raad van commissarissen voor het geval een lid van een raad van commissarissen
voor afloop zijn ambtstermijn zijn ambt neerlegt. De eigenaren van aandelen moeten de
vervangende leden zo kiezen dat in dezelfde vergadering van vertegenwoordigers vervangende leden worden gekozen die overeenkomstig het aantal van de behaalde stemmen in
afnemende volgorde voor de rest van de ambtstermijn van een uittredend lid in diens plaats
treden.
§ 32 Ambtstermijn
(1)
De verkiezing van de leden van de raad van commissarissen is voor 3 jaar. De ambtstermijn
begint met het einde van de vergadering van vertegenwoordigers die de verkiezing heeft gehouden en eindigt aan het eind van de vergadering van vertegenwoordigers, die voor het derde
boekjaar na de verkiezing plaatsvindt. Hierbij wordt het boekjaar waarin het lid van de raad
van commissarissen is gekozen meegerekend. Jaarlijks treedt een derde van de door de
vergadering van vertegenwoordigers gekozen leden van de raad van commissarissen af, bij
een niet door drie deelbaar aantal het geringere deel. In de eerste beide jaren beslist het lot,
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later de ambtstermijn. Bij uitbreidingen van de raad van commissarissen treedt van de leden
van de raad van commissarissen tot dan toe telkens het dienstoudste derde lid af; van de
nieuwe leden treedt, bepaald door het lot, eveneens een derde lid af, tot er sprake is van een
normale rotatie; daarna beslist ook bij deze leden de ambtstermijn.
(2)
Herverkiezing is toegestaan. Er moet rekening worden gehouden met § 31.
(3)
Leden van de raad van commissarissen bij wie na verkiezing de voorwaarden van § 31 alinea
2 zin 1 ontstaan, zijn verplicht om onverwijld van hun ambt terug te treden.

§ 33 Verkiezing van plaatsvervangers
(1) (vervalt)
(2) (vervalt)
(3)
Leden van de raad van commissarissen kunnen binnen de ambtstermijn alleen om een
belangrijke reden afstand doen van hun ambt. Dat moet zo tijdig worden aangekondigd dat de
coöperatie voor het uitvoeren van zijn activiteiten op andere wijze voorzorgsmaatregelen kan
treffen. Een lid van de raad van commissarissen dat dit voorschrift overtreedt is tegenover de
coöperatie hoofdelijk schuldenaar voor de daardoor ontstaande schade.

§ 34 Ereambt, vergoeding van onkosten
(1)
Leden van de raad van commissarissen oefenen hun ambt uit als ereambt. Ze mogen geen
aan het geboekte resultaat georiënteerde vergoeding (tantième) ontvangen.
(2)
Onkosten (bijvoorbeeld gelden voor het aanwezig zijn bij vergaderingen, reiskosten en
onkosten) van de leden van de raad van commissarissen kunnen worden vergoed. Over een
forfaitair bedrag voor deze onkosten besluit de vergadering van vertegenwoordigers. Verdergaande vergoedingen moeten in de vergadering van vertegenwoordigers worden besproken.
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§ 35 Verkiezing van voorzitter en plaatsvervangers
(1)
De raad van commissarissen kiest uit zijn midden conform § 27 van de Duitse wet op de
medezeggenschap een voorzitter, diens plaatsvervanger en nog een tweede plaatsvervanger.
De verkiezing wordt in aansluiting op de vergadering van vertegenwoordigers, waarin de leden
van de raad van commissarissen door de eigenaren van aandelen zijn gekozen, gehouden,
en wel in vergadering die zonder bijzondere uitnodiging plaatsvindt. De ambtstermijn van de
voorzitter en zijn plaatsvervangers duurt, voor zover de raad van commissarissen niets anders
besluit conform de volgende alinea (3), tot en met de volgende vergadering van
vertegenwoordigers waarin leden van de raad van commissarissen door de eigenaren van
aandelen worden gekozen.
(2)
Een plaatsvervanger van de voorzitter heeft in alle gevallen, waarin hij bij diens verhindering
als vervanger van de voorzitter handelt, dezelfde rechten als de voorzitter, echter met uitzondering van de tweede stem die de voorzitter conform de Duitse wet op de medezeggenschap
heeft.
(3)
Het herroepen van de verkiezing van de voorzitter of zijn plaatsvervanger is uitsluitend om
belangrijke reden toegestaan. Als belangrijke reden geldt ook dat de voorzitter of een plaatsvervanger op den duur verhinderd is om zijn ambt uit te oefenen. Voor het herroepen van de
verkiezing van de voorzitter en van de conform de Duitse wet op de medezeggenschap
gekozen plaatsvervanger gelden de bepalingen over hun verkiezing overeenkomstig. Als de
voorzitter of een plaatsvervanger voor afloop van zijn ambtstermijn terugtreedt moet de raad
van commissarissen onverwijld een nieuwe verkiezing voor de resterende ambtstermijn van
de teruggetreden persoon organiseren.

§ 36 Het bijeenroepen van vergaderingen
(1)
De voorzitter van de raad van commissarissen of bij diens verhindering zijn plaatsvervanger
roepen onder opgave van datgene waarover wordt vergaderd de vergadering bijeen. Zolang
een voorzitter en een plaatsvervanger niet zijn gekozen worden de zittingen van de raad van
commissarissen bijeengeroepen door het lid van de raad van commissarissen dat het langst
ambt is. In geval van een nieuwe verkiezing van de gehele raad van commissarissen gebeurt
het bijeenroepen van de eerste vergadering van de raad van commissarissen door het bestuur.
(2)
De vergaderingen van de raad van commissarissen behoren minstens elk kwartaal plaats te
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vinden. Bovendien moet een vergadering onder opgave van datgene waarover wordt vergaderd bijeen worden geroepen zo vaak dat nodig lijkt in het belang van de coöperatie, en ook
als het bestuur of de helft van de leden van de raad van commissarissen dit schriftelijk verlangt
onder opgave van de doel en de redenen. Als aan dit verlangen niet wordt voldaan kunnen de
indieners van een ontwerpresolutie onder mededeling van de feiten zelf de raad van
commissarissen bijeenroepen.

§ 37 Besluitvorming
(1)
De raad van commissarissen kan alleen dan besluiten nemen als tenminste de helft van de
leden, waaruit de raad in zijn geheel moet bestaan, aan de besluitvorming deelneemt. § 108
alinea 2 zin 4 van de Duitse wet inzake vennootschapen [Aktiengesetz] moet overeenkomstig
worden toegepast.
(2)
Een besluitvorming is ook zonder convocatie van een vergadering via schriftelijke stemming
of via andere communicatiekanalen toegestaan indien de voorzitter van de raad van toezicht
of, indien deze verhinderd is, zijn vertegenwoordiger, dergelijke besluitvorming toestaat en
geen lid van de raad van bestuur deze werkwijze betwist.
(3)
Besluiten van de raad van commissarissen werden met meerderheid van stemmen genomen.
Bij het staken van de stemmen heeft elk lid van de raad van commissarissen het recht om een
hernieuwde stemming over hetzelfde onderwerp te verlangen. Als ook dan de stemmen
staken, staan de voorzitter van de raad van commissarissen twee stemmen toe.
(4)
De besluiten van de raad van commissarissen en de resultaten van zijn controles moeten voor
bewijsdoeleinden worden genotuleerd, de notulen moeten worden ondertekend door de leden
van de raad van commissarissen.
(5)
Als over zakelijke aangelegenheden van de coöperatie wordt beraadslaagd mag een lid van
de raad van commissarissen noch deelnemen aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming, als deze aangelegenheden ofwel de belangen van dit lid van de raad van commissarissen of een hem verbonden persoon of van een onderneming of een lid van de raad van
commissarissen op basis van wet of volmacht vertegenwoordigde persoon of van een onderneming betreffen. Het lid van de raad van commissarissen moet echter vóór de besluitvorming
worden gehoord.
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(6)
Besluiten van de raad van commissarissen worden door de voorzitter, in geval van diens
verhindering door zijn plaatsvervanger gerealiseerd.

§ 38 Toestemming voor kredieten
Voor kredieten aan leden van de raad van commissarissen of personen of onderneming in de
zin van § 37 alinea 5 is de toestemming van het bestuur en de meerderheid van de raad van
commissarissen vereist.

§ 39 Taken van de raad van commissarissen, reglement
(1)
De raad van commissarissen moet het bestuur bij diens boekhouding controleren en zich te
dien einde informeren over de aangelegenheden van de coöperatie. De raad kan te allen tijde
rapportage van het bestuur verlangen en zelf of door individuele, door hem aan te wijzen leden
de boeken en Schriften van de coöperatie alsmede het kassabestand, overige bestanden en
alle overige vermogenswaarden en verplichtingen van de coöperatie inzien en controleren.
Ook een individueel lid van de raad van commissarissen kan informatie verlangen, echter
alleen aan de raad van commissarissen als compleet bestuursorgaan.

(2)
De leden van de raad van commissarissen kunnen hun taken niet door andere personen laten
waarnemen.

(3)
Details over het voldoen aan de plichten die voor de raad van commissarissen gelden regelt
die reglement. Dat moet worden opgesteld door de raad van commissarissen na overleg met
het bestuur. Het reglement moet aan de leden van de raad van commissarissen tegen kwitantie worden overhandigd.

§ 40 Het vormen van commissies
De raad van commissarissen kan voor het vervullen van zijn wettelijke en in de statuten
genoemde plichten uit zijn midden met eenvoudige meerderheid commissies vormen en
gebruik maken van de hulp van deskundigen op kosten van de coöperatie. Voor zover de raad
van commissarissen commissies vormt, bepaalt hij of deze adviserende of beslissende
bevoegdheid hebben; bovendien bepaalt hij het aantal leden van de commissie. De keuze van
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de leden van de commissie moet in de reglement van de raad van commissarissen zijn
geregeld. § 31 alinea 3 van de Duitse wet op de medezeggenschap [MitbestG] blijft onaangetast. De raad van commissarissen moet een personeelscommissie en een controlecommissie (Audit Committee) vormen. De voorzitter van de raad van commissarissen behoort niet
het voorzitterschap van de controlecommissie te hebben. De voorzitter van de
controlecommissie moet beschikken over bijzondere kennis en ervaring in het toepassen van
de principes van rekeningslegging en interne controleprocedures.
Een commissie met beslissingsbevoegdheid moet tenminste uit drie personen bestaan. Een
de commissie is in staat om geldige besluiten te nemen als meer dan de helft van zijn leden –
bij besluitvorming over kredieten via de coöperatie [Organkredit] echter niet minder dan drie –
aanwezig zijn. Voor de besluitvorming gelden overeenkomstig aanvullend §§ 35-37.

§ 41 Overige plichten van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen is verplicht om
1. de coöperatie tegenover bestuursleden in en buiten gerechte te vertegenwoordigen;
2. bestuursleden te benoemen en uit hun functie te zetten; bestuursleden in dienst te nemen
en te ontslaan;
3. het stemgedrag van de coöperatie te bepalen bij hun participatiemaatschappijen bij
verkiezingsvoorstellen, verkiezingen, aanstellingen en ontslagen van de daar optredende
leden van de raad van commissarissen die lid van de coöperatie moeten zijn.
4. De personen in adviescomités [Beiräte] van participatiemaatschappijen van de coöperatie
aan te stellen en te ontslaan, voor zover daarin is voorzien in de statuten van de participatiemaatschappijen;
5. De jaarrekening, de jaarverslag - voor zover dit wettelijk noodzakelijk is - en het voorstel van
het bestuur voor het gebruik van een jaaroverschot of voor de dekking van een jaartekort te
controleren, daarover een mening te geven en de vergadering van vertegenwoordigers voor
vaststelling van de jaarrekening hierover te berichten;
6. Bij de slotbesprekingen in aansluiting op de controle door de controle-instantie (in dit geval:
Prüfungsverband) aanwezig te zijn, met het bestuur na binnenkomst van het schriftelijke
controlebericht onverwijld daarover te beraadslagen en in de volgende vergadering van
vertegenwoordigers een toelichting te geven op wezenlijke vaststellingen en kritiekpunten van
de controle. De in het controlebericht opgenomen samenvatting van het controleresultaat
alsmede die delen van het controlebericht die woordelijke moeten worden voorgelezen zoals
de controle-instantie verlangt, moeten in de vergadering van vertegenwoordigers worden
voorgelezen;
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7. erover te waken dat de in het controlebericht bekritiseerde gebreken door het bestuur
worden hersteld;
8. te beslissen over krediet aan een lid van bestuur of raad van commissarissen resp. aan een
hem verbonden persoon of een onderneming of aan een door hem op grond van de wet of
een volmacht vertegenwoordigde persoon of een onderneming;
9. over het bezwaar van een uitgesloten lid tegen diens uitsluiting te beslissen, voor zover niet
de vergadering van vertegenwoordigers voor de uitsluiting bevoegd is.
10. tijdstip en locatie van de vergadering van vertegenwoordigers vast te leggen.

§ 42 Bijzondere taken en rechten van de voorzitter van de raad van commissarissen en
diens plaatsvervanger
De voorzitter van de raad van commissarissen, bij diens verhindering zijn plaatsvervanger, is
gerechtigd en verplicht om
1. de vergaderingen van de raad van commissarissen, gemeenschappelijke vergaderingen
van bestuur en raad van commissarissen en de vergadering van vertegenwoordigers van
de coöperatie bijeen te roepen en voor te zitten;
2. bij de wettelijke controle al naar gelang de behoefte tijdelijk aanwezig te zijn;
3. de verklaringen van de raad van commissarissen conform de regelingen van § 21 alinea 3
af te geven.
4. Besluiten van de raad van commissarissen te realiseren.

§ 43 Zorgplicht en verantwoordelijkheid
(1)
De raad van commissarissensleden moeten bij hun activiteiten in sinngemäßer toepassing van
§ 26 alinea 1 zin 1 naar eer en weten de zorgvuldigheid betrachten van een ordentelijk lid van
een raad van commissarissen van een coöperatie. Over vertrouwelijke informatie of bedrijfsen boekgeheimen die hun door hun activiteiten in de raad van commissarissen bekend
geworden zijn, dienen zij geheimhouding te bewaren.
(2)
De leden van de raad van commissarissen die hun plichten verzaken zijn tegenover de
coöperatie als hoofdelijk schuldenaar verplicht tot het vergoeden van de daardoor ontstaande
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schade.

§ 44 Ontzetting uit het ambt
Een door de vergadering van vertegenwoordigers gekozen lid van de raad van
commissarissen kan voor afloop zijn ambtstermijn door besluit van de vergadering van
vertegenwoordigers uit zijn ambt worden gezet, echter is er voor dit besluit wel een meerderheid nodig van drie vierde van de in de vergadering van vertegenwoordigers afgegeven
stemmen.

§ 45 (vervallen)

3. De vergadering van vertegenwoordigers
§ 46 Het uitoefenen van de rechten door de leden
De leden oefenen hun rechten in de aangelegenheden van de coöperatie in de vergadering
van vertegenwoordigers uit, zolang het aantal leden groter is dan 1.500. De algemene
vergadering moet onverwijld worden opgeroepen ter besluitvorming over de afschaffing van
de vergadering van vertegenwoordigers als dit door minstens een tiende van de leden in
tekstvorm wordt aangevraagd.

§ 46 a Verkiesbaarheid

(1)
Vertegenwoordigers kunnen alleen natuurlijke, onbeperkt handelingsbekwame personen zijn
die lid van de coöperatie zijn, maar geen lid van bestuur of raad van commissarissen. Als een
lid van de coöperatie een juridische persoon of personenvennootschappen is kunnen
natuurlijke personen, die tot hun wettelijke vertegenwoordiging bevoegd zijn, als vertegenwoordiger worden gekozen.
(2)
Een lid kan niet als vertegenwoordiger worden gekozen als hij uit de coöperatie is uitgesloten
(§ 8 alinea 2). Als een juridische persoon of personenvennootschappen uitgesloten is, kunnen
de tot hun vertegenwoordiging bevoegde natuurlijke personen niet als vertegenwoordiger
worden gekozen.
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§ 46 b Verkiezingsrotatie en aantal vertegenwoordigers
(1)
De verkiezing voor de vergadering van vertegenwoordigers vindt alle 4 jaren plaats. Voor elke
25 leden moet het conform § 46d alinea 2 op te stellen verkiezingsreglement een vertegenwoordiger worden gekozen. Doorslaggevend is het aantal leden die aan het eind van de
aan de verkiezing voorafgaande boekjaar in de coöperatie blijven. Bovendien zijn - onder
vastlegging van de volgorde van opvolging - minstens 5 plaatsvervangende vertegenwoordigers te kiezen; de kiescommissie legt het concrete aantal plaatsvervangende vertegenwoordigers vast.
(2)
Een voortijdige nieuwe verkiezing in de vergadering van vertegenwoordigers vindt plaats als
het aantal vertegenwoordigers onder het wettelijke minimumaantal van 50 komt te liggen.
Daarbij wordt rekening gehouden met plaatsvervangende vertegenwoordigers die inmiddels
zijn opgevolgd.

§ 46 c Actief kiesrecht
(1)
Kiesgerechtigd is elk bij de bekendmaking van de verkiezing in de ledenlijst geregistreerd lid.
Uitgesloten leden hebben geen kiesrecht (§ 8 alinea 2).
(2)
Elk lid heeft een stem.
(3)
Handelingsonbekwame resp. beperkt handelingsbekwame personen alsmede juridische
personen oefenen hun kiesrecht uit via de wettelijke vertegenwoordigers, personenvennootschappen door hun als zodanig gevolmachtigde vennoot.
(4)
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Leden, hun wettelijke vertegenwoordigers of als zodanig gevolmachtigde vennoten kunnen
zich door gevolmachtigden laten vertegenwoordigen. Meerdere erfgenamen van een overleden lid (§ 6 alinea 1) kunnen het kiesrecht alleen door een gemeenschappelijke gevolmachtigde uitoefenen. Een gevolmachtigde kan niet meer dan 2 leden vertegenwoordigen.
Gevolmachtigden kunnen alleen leden van de coöperatie resp. echtgenoten, ouders, kinderen
of broer of zuster van het lid zijn of moeten met de volmachtgever een maatschapovereenkomst hebben of in dienstverhouding tot hem staan. Personen, aan wie de mededeling
over uitsluiting is verstuurd (§ 8 alinea 2), kunnen niet gevolmachtigd worden.
(5)
Kiesgerechtigde wettelijke resp. gevolmachtigde vertegenwoordigers of gevolmachtigden
moeten hun bevoegdheid om te vertegenwoordigen op verziek van de kiescommissie schriftelijk kunnen aantonen.

§ 46 d Verkiezingsprocedure
(1)
De vertegenwoordigers alsmede de plaatsvervangende vertegenwoordigers worden in algemene, directe, gelijktijdige en geheime verkiezing gekozen.
(2)
Details over de verkiezingsprocedure met inbegrip van de vaststelling van het verkiezingsresultaat regelt de verkiezingsverordening die door bestuur en raad van commissarissen op
basis van gelijkluidende besluiten wordt uitgevaardigd. De verkiezingsordening moet worden
goedgekeurd door de algemene vergadering/de vergadering van vertegenwoordigers.
(3)
Als een vertegenwoordiger vóór afloop van zijn ambtstermijn wegvalt treedt in zijn plaats een
van de plaatsvervangende vertegenwoordigers; diens ambtstermijn loopt uiterlijk af bij afloop
van de ambtstermijn van de vertegenwoordiger.
(4)
Een lijst met namen en adressen, telefoonnummers of e-mailadressen van de gekozen
vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers wordt gedurende ten minste
twee weken lang ten kantore van de coöperatie ter inzage gelegd of tot het einde van de
ambtstermijn van de vertegenwoordigers toegankelijk gemaakt op het niet-openbare gedeelte
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van de website van de coöperatie. Het ter inzage leggen of de toegankelijkheid op het internet
moet in een openbaar blad bekend worden gemaakt. De periode voor het ter inzage leggen of
de toegankelijkheid op het internet gaat in met de aankondiging daarvan. Ieder lid van de
coöperatie kan te allen tijde om een afschrift van de lijst met vertegenwoordigers of
plaatsvervangende vertegenwoordigers verzoeken; hier moet in de aankondiging op worden
gewezen.

§ 46 e Ambtstermijn, begin en einde van het ambt van vertegenwoordiger
(1)
De vertegenwoordigers worden conform alinea 2 voor 4 jaar gekozen. Herkiezing is toegestaan.
(2)
Het ambt van vertegenwoordiger begint met het accepteren van de verkiezing, op zijn vroegst
echter op het tijdstip waarop minstens 50 vertegenwoordigers die verkiezing hebben
geaccepteerd. Een plicht om de verkiezing als vertegenwoordiger te accepteren bestaat niet.
De gekozen pesoon moet zich echter onverwijld uitspreken over het accepteren van de
verkiezing. Als hij de verkiezing binnen een hem bij mededeling van zijn verkiezing te stellen
termijn van 2 weken niet accepteert, geldt die als door hem aangenomen.
(3)
Het ambt van de vertegenwoordiger eindigt als - nadat een nieuwe verkiezing heeft plaatsgevonden - minstens 50 vertegenwoordigers de verkiezing hebben geaccepteerd, uiterlijk
echter met afloop van de vergadering van vertegenwoordigers, die besluit over de kwijting van
bestuur en raad van commissarissen voor het vierde boekjaar, waarbij het boekjaar waarin
de

vertegenwoordigers

gekozen

zijn,

niet

meegerekend

wordt.

Het

ambt

van

vertegenwoordiger eindigt voortijdig als de vertegenwoordiger uit de coöperatie uittreedt of
uitgesloten wordt, de verkiezing in het bestuur of de raad van commissarissen accepteert, zijn
ambt opgeeft, overlijdt, handelingsonbekwaam of in zijn handelingsbekwaamheid beperkt
wordt.
(4)
Het ambt van vertegenwoordiger eindigt ook als het erop berust dat de vertegenwoordiger tot
de wettelijke vertegenwoordiging van een lid in de rechtsvorm van een juridische persoon of
personenvennootschappen bevoegd is, en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging vervallen
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is of met uitsluiting van deze juridische persoon of personenvennootschap uit de coöperatie.
Als er sprake is van een conflict over het vervallen van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging
beslist de schriftelijke verklaring van de juridische persoon resp. de personenvennootschap
dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging is vervallen.
(5)
Als bewijs van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ontvangt elke vertegenwoordiger na
het accepteren van de verkiezing een pasje waarvan de geldigheid met de beëindiging van
zijn ambt ophoudt.

§ 47 Tijdstip van de vergadering en vergaderlocatie
(1)
De gewone vergadering van vertegenwoordigers vindt plaats binnen 6 maanden na afloop van
het boekjaar.
(2)
Buitengewone vergaderingen van vertegenwoordigers kunnen indien noodzakelijk te allen
tijde bijeen worden geroepen. Ze moeten bijeen worden geroepen als dit ofwel de raad van
commissarissen ofwel het bestuur of - conform § 12 alinea 2 lit. d) - minstens het tiende deel
van de leden of vertegenwoordigers dat verlangt.
(3)
De vergadering van afgevaardigden vindt plaats in de maatschappelijke zetel van de
coöperatie, tenzij de raad van toezicht een andere locatie of de exclusief schriftelijke en/of
elektronische uitvoering van de vergadering vastlegt.
§ 48 Bijeenroepen en agenda
(1)
De vergadering van vertegenwoordigers wordt door de raad van commissarissen bijeen geroepen. De rechten van het bestuur conform § 44 alinea 1 van de coöperatiewet blijven
onaangetast.
(2)
Het bijeenroepen van de vergadering van vertegenwoordigers moet de firma, de zetel van de
coöperatie alsmede tijd en locatie van de vergadering noemen. Dat gebeurt door direct
informeren van alle vertegenwoordigers in tekstvorm of door eenmalige publicatie in het
bekendmakingsorgaan van de coöperatie (§ 63), rekening houdend met een termijn van minstens 14 dagen die moet liggen tussen de dag van binnenkomst van de mededeling resp. de
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publicatie van de aankondiging en de dag van de vergadering van vertegenwoordigers.
Punten §§ 55a tot 55c blijven onverlet.
(3)
Bij het bijeenroepen moet de agenda bekend worden gemaakt. Die wordt opgesteld door
degene die de vergadering bijeen roept. De agenda moet alle leden door publicatie in het
bekendmakingsorgaan van de coöperatie (§ 63) of op internet onder het adres van de coöperatie of door directe schriftelijke informatie bekend worden gemaakt.
(4)
De leden of vertegenwoordigers kunnen in tekstvorm onder benoeming van het doel en de
redenen verlangen dat onderwerpen voor besluitvorming in de vergadering van vertegenwoordigers worden aangekondigd. Daarvoor is een ontwerpresolutie nodig van minstens het
tiende deel van de leden of vertegenwoordigers. Leden op wiens verlangen onderwerpen ter
besluitvorming worden aangekondigd kunnen in zoverre aan deze vergadering deelnemen;
het spreekrecht en het recht om een ontwerpresolutie in te dienen ten aanzien van deze onderwerpen wordt uitgeoefend door een door de deelnemende leden te bepalen lid. De bestuur
en/of de raad van commissarissen zijn gerechtigd om onderwerpen te benoemen waarover
beraadslaagd moet worden voor de agenda en om ontwerpresoluties in te brengen.
(5)
Over onderwerpen waarvan de behandeling niet zo tijdig is aangekondigd dat minstens een
week tussen de binnenkomst van de aankondiging (alinea 8) en de dag van de vergadering
van vertegenwoordigers ligt, kunnen geen besluiten worden genomen; hiervan uitgezonderd
zijn echter besluiten over de afloop van de vergadering alsmede over ontwerpresoluties voor
het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van vertegenwoordigers. Ontwerpresoluties voor die agenda, die conform alinea 4 pas na het bijeenroepen van de vergadering
van vertegenwoordigers binnenkomen, moeten de leden schriftelijk bekend worden gegeven;
ze moeten hun minstens 7 dagen voor de dag van de vergadering - waarbij die dag niet meegeteld wordt - zijn binnengekomen. Over te behandelen onderwerpen die niet tijdig zijn
aangekondigd kunnen geen besluiten worden genomen, met uitzondering van de ontwerpresolutie voor het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van vertegenwoordigers.
(6)
Ontwerpresoluties en te behandelen onderwerpen die alleen discussie maar geen besluitvorming tot doel hebben, hoeven niet te worden aangekondigd.
(7)
Ontwerpresoluties over de gang van zaken tijdens de vergadering van vertegenwoordigers
kan elke aanwezige vertegenwoordiger in de vergadering van vertegenwoordigers inbrengen;
hierover beslist de vergadering van vertegenwoordigers met eenvoudige meerderheid van
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stemmen.
(8)
In de gevallen van de alinea's 2 en 5 gelden de overeenkomstige mededelingen als binnengekomen, als ze twee dagen voor begin van de termijn bij post zijn afgegeven.

§ 49 Het voorzitterschap van de vergadering
(1)
Het voorzitterschap in de vergadering van vertegenwoordigers wordt gedaan door de voorzitter
van de raad van commissarissen of een van zijn plaatsvervangers (voorzitter van de
vergadering).
(2)
Door besluit van de vergadering van vertegenwoordigers kan het voorzitterschap worden
overgedragen aan een ander lid van de raad van commissarissen, het bestuur, een lid van de
vergadering van vertegenwoordigers of een vertegenwoordiger van de controle-instantie.
(3)
De voorzitter van de vergadering benoemt de notulist en indien noodzakelijk degene die de
stemmen telt.

§ 50 Stemrecht
(1)
Elke vertegenwoordiger heeft een stem. Hij kan niet door gevolmachtigde worden
vertegenwoordigd.
(2)
De vertegenwoordigers zijn niet gebonden aan instructies van hun kiezers.
(3)
Niemand kan zijn stemrecht uitoefenen, als er een besluit over wordt genomen of hij kwijting
moet krijgen of van een verplichting moet worden ontslagen, resp. of de coöperatie tegen hem
een aanspraak geldend moet maken. Hij moet echter vóór de besluitvorming worden gehoord.
(4)
De leden van het bestuur- en raad van commissarissen nemen zonder stemrecht aan de
vergadering van vertegenwoordigers deel. Ze kunnen echter te allen tijde het woord nemen
en ontwerpresoluties stellen.
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§ 51 informatierecht
(1)
Elke vertegenwoordiger moet desgewenst in de vergadering van vertegenwoordigers informatie van bestuur of raad van commissarissen over aangelegenheden van de coöperatie krijgen,
voor zover dat noodzakelijk is voor zakelijke beoordeling van het onderwerp van de agenda.
(2)
De informatie moet voldoen aan de principes van een naar eer en geweten gevoerde alsmede
waarheidsgetrouwe boekhouding.
(3)
De informatie mag worden geweigerd, voor zover
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

het geven van informatie na verstandige commerciële beoordeling er toe zou kunnen
leiden, de coöperatie een niet onaanzienlijk nadeel toe te brengen;
vragen naar fiscale waardering
of vragen die de hoogte van afzonderlijke belastingen betreffen;
het geven van informatie strafbaar zou zijn resp. daardoor een wettelijke
geheimhoudingsplicht of een geheimhoudingsplicht conform de statuten of op basis
van overeenkomsten zou worden geschonken;
het verzoek om informatie de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een
derde betreft;
het gaat om overeenkomsten over arbeidscontracten met bestuursleden
of medewerkers van de coöperatie;
het voorlezen van op schrift gestelde stukken tot een onacceptabele verlenging van
de vergadering van vertegenwoordigers zou leiden;
de vraag te maken heeft met de voorwaarden ten aanzien van inkoop- en/of verkoop
van de coöperatie en de basis voor calculatie van de coöperatie.

§ 52 Stemmingen en verkiezingen
(1)
Stemmingen en verkiezingen worden openlijk in de vergadering van vertegenwoordigers met
handopsteken gehouden. Stemmingen of verkiezingen moeten met behulp van een stembriefje geheim worden gehouden, als het bestuur, de raad van commissarissen of vertegenwoordigers met minstens het vierde deel van de bij een besluitvorming hierover geldig
afgegeven stemmen dat wensen.
(2)
De besluiten van de vergadering van vertegenwoordigers worden genomen met eenvoudige
meerderheid van de afgegeven stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere
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meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemmen geldt een ontwerpresolutie - onder
voorbehoud van alinea 4 - als afgewezen.
(3)
Bij de vaststelling van de stemverhoudingen worden alleen de afgegeven geldige stemmen
geteld; met stemonthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden. Bij het
staken van de stemmen geldt een ontwerpresolutie als afgewezen; bij verkiezingen beslist in
deze gevallen het lot.
(4)
Over elk te vergeven mandaat in de raad van commissarissen wordt apart gekozen. Gekozen
is degene die meer dan de helft van de afgegeven geldige stemmen heeft gekregen. Als geen
kandidaat in de eerste ronde het noodzakelijke aantal stemmen behaalt wordt een tweede
ronde gehouden tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. In
dat geval is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen krijgt; bij het staken van de
stemmen beslist het door de voorzitter van de vergadering getrokken lot.
(5)
De verkozene dient onmiddellijk na de verkiezing en uiterlijk voor het einde van de vergadering
van afgevaardigden tegenover de coöperatie aan te geven of hij de verkiezing aanneemt.
§ 53 Kwijting
(1)
Een vertegenwoordiger die door de besluitvorming kwijting krijgt of van een verplichting bevrijd
of met wie een transactie moet worden afgesloten, heeft in zoverre geen stemrecht. De
verandering of de opheffing van een transactie staat gelijk aan het afsluiten van een transactie.
(2)
Over de kwijting van bestuur en raad van commissarissen moet apart worden gestemd.
§ 54 Notulen van de vergadering
(1)
De besluiten van de vergadering van vertegenwoordigers moeten voor bewijsdoeleinden
worden genotuleerd en worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de notulist
en de bestuursleden die aan de vergadering van vertegenwoordigers hebben deelgenomen.

(2)
In de notulen, die binnen maximaal 2 weken na het einde van de vergadering van
afgevaardigden moeten worden opgesteld, moeten de locatie en datum of periode van de
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vergadering, de namen van de voorzitters van de vergadering alsook de aard en de resultaten
van stemmingen en de vaststellingen van de voorzitters van de vergadering over de
besluitvorming worden vermeld. Alle documentatie over de convocatie moeten in de bijlage
van de notulen worden toegevoegd.
(3)
Aan de notulen moet in de gevallen van § 47 alinea 3 van de coöperatiewet een lijst met de
verschenen vertegenwoordigers worden toegevoegd.
(4)
De notulen met de bijbehorende bijlagen moet worden gearchiveerd. Het moet elk lid van de
coöperatie worden toegestaan om ze in te zien.
(5)
Bovendien moet in geval van §§ 55a en 55b van de statuten een lijst over de aan de
besluitvorming meewerkende afgevaardigden worden toegevoegd aan de notulen met daarin
de aard van de stemming.

§ 55 Deelname van de controle-instantie
Vertegenwoordigers van het controleorgaan hebben het recht om deel te nemen aan elke
vergadering van afgevaardigden en om het woord te nemen.

§ 55 a Schriftelijke of elektronische uitvoering van de vergadering van afgevaardigden
(virtuele vergadering van afgevaardigden), elektronische deelname aan een fysieke
vergadering
(1)
De vergadering van afgevaardigden kan ook zonder fysieke aanwezigheid van de
afgevaardigden worden gehouden (virtuele vergadering van afgevaardigden). In dat geval
dient aan de afgevaardigden samen met de convocatie alle informatie worden gemeld die
nodig is voor een onbeperkte deelname aan de vergadering van afgevaardigden. Daartoe
behoort meer bepaald alle informatie over eventuele toegangsgegevens en over hoe het
spreek-, petitie-, informatie- en stemrecht kan worden uitgeoefend en hoe en wanneer de
indiening van de schriftelijke of elektronische stem moet gebeuren.
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(2)
De deelname aan de virtuele vergadering van afgevaardigden kan technisch zo worden
georganiseerd, dat tijdens de vergadering een tweewegse communicatie van de
afgevaardigden met de organen mogelijk is.

(3)
De deelname aan de virtuele vergadering van afgevaardigden kan technisch ook zo worden
georganiseerd, dat tijdens een discussiefase voorafgaande aan de stemming, een tweewegse
communicatie van de afgevaardigden met de organen en met elkaar mogelijk is. In dat geval
wordt de tijdsspanne tussen het begin van de discussiefase en het einde van de
stemmingsfase beschouwt als vergadering van afgevaardigden. Als een bepaalde periode
moet worden berekend, dan moet in dit geval het begin van de discussiefase als het begin van
de vergadering van afgevaardigden worden beschouwd en moet het einde van de
stemmingsfase als het einde van de vergadering van afgevaardigden worden beschouwd.

(4)
De afgevaardigden kunnen ook zonder aanwezigheid aan de fysieke vergadering deelnemen
en hun rechten met behulp van elektronische communicatie uitoefenen (elektronische
deelname aan fysieke vergadering) wanneer de raad van toezicht dit vastlegt. Voor de rest
gelden de bovenstaande punten.

§ 55 b Schriftelijke of elektronische medewerking aan de besluitvorming van een
vergadering van afgevaardigden die alleen als fysieke vergadering is gehouden.
Indien het is toegestaan om schriftelijk of via elektronische communicatie deel te nemen aan
de besluitvorming van een vergadering van afgevaardigden die alleen als fysieke vergadering
wordt gehouden, dan moet samen met de convocatie worden meegedeeld hoe en wanneer
de schriftelijke of elektronische stemmen moeten worden ingediend.

§ 55 c Uitzending van vergadering van afgevaardigden in audio en video

De uitzending van de vergadering van afgevaardigden in audio en video is toegestaan. De
beslissing of en hoe de vergadering van afgevaardigden in audio en video wordt
uitgezonden, wordt door de raad van toezicht genomen. De aard en wijze van de uitzending
moet samen met de convocatie worden bekendgemaakt.
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§ 56 Onderwerpen van besluitvorming
De vergadering van vertegenwoordigers besluit behalve over de in de coöperatiewet en in
deze statuten genoemde aangelegenheden met name over
a) verandering en aanvulling van de statuten;
b) het opnemen, uitsourcen of opgeven van activiteiten, die de kerntaken van de coöperatie
raken;
c) omvang van de informatie over het controlebericht van de controle-instantie;
d) vaststelling van de jaarrekening, Verwending van de jaaroverschot of dekking van de
jaartekort waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen ten aanzien van de vorming
van reserves (§§ 18, 19);
e) kwijting van het bestuur en van de raad van commissarissen;
f) verkiezing van de leden van de raad van commissarissen alsmede vaststelling van een
vergoeding in de zin van § 34 alinea 2 zin 3;
g) herroepen van de aanstelling van leden van de raad van commissarissen;
h) uitsluiting van leden van het bestuur en de raad van commissarissen uit de coöperatie;
i) het voeren van processen tegen nog in functie zijnde of uitgetreden leden van de raad van
commissarissen met hun oog op hun positie binnen de coöperatie;
j) verkiezing van een gevolmachtigden conform § 39 alinea 3 van de Duitse wet op de
coöperatie [Genossenschaftsgesetz/GenG] om processen te voeren tegen nog in functie
zijnde of uitgetreden leden van de raad van commissarissen met hun oog op hun positie
binnen de coöperatie;
k) vaststelling van de beperkingen bij het verlenen van kredieten conform § 49 van de
coöperatiewet;
l) fusie van de coöperatie;
m) ontbinding van de coöperatie en voortzetting na besloten ontbinding;
n) verandering van de rechtsvorm;
o) vaststelling van een toetredingsgeld;
p) verkiezingen voor de leden van de commissie en toestemming voor het verkiezingsreglement voor de verkiezing tot de vergadering van vertegenwoordigers;
q) de vaststelling van stortingen op het ledenaandeel, voor zover de verplichte storting in de
statuten niet qua betrag en tijd is vastgelegd (§ 50 van de Duitse wet op de coöperatie,
Genossenschaftsgesetz/GenG).

§ 57 Eisen ten aanzien van de meerderheid
(1)
Een meerderheid van drie vierde van de geldig afgegeven stemmen is met name in de volgende gevallen noodzakelijk:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

verandering en aanvulling van de statuten;
ontbinding van de coöperatie;
voortzetting van de coöperatie na besloten ontbinding;
fusie van de coöperatie;
herroepen van de benoeming van leden van de raad van commissarissen
uitsluiting van leden van het bestuur en de raad van commissarissen;
opsplitsing van het ledenaandeel;
verandering van de ondernemingstegenstand van de coöperatie;
invoering van een verplichte deelname met meerdere ledenaandelen;
verlenging van de opzegtermijn op langere duur dan een jaar;
verhoging of verlaging van het ledenaandeel en de hoofdelijke verplichting.

(2)
Voor een besluit over de ontbinding van de coöperatie of de verandering van de rechtsvorm is
de meerderheid van negen tiende van de geldig afgegeven stemmen vereist. Bij een dergelijke
besluitvorming is - nog afgezien van de wettelijke voorschriften - de aanwezigheid van twee
derde van alle vertegenwoordigers in een alleen voor dit doel bijeengeroepen vergadering van
vertegenwoordigers noodzakelijk. Als dit aantal leden in de vergadering die over de ontbinding
van de coöperatie of de verandering van de rechtsvorm besluit, niet bereikt is, kan elke
volgende vergadering over de ontbinding van de coöperatie of over de verandering van de
rechtsvorm besluiten zonder rekening te houden met het aantal verschenen vertegenwoordigers in hetzelfde boekjaar.
(3)
Voor besluitvorming over de fusie, ontbinding of voortzetting van de opgeheven coöperatie
alsmede de verandering van de rechtsvorm moet de controle-instantie worden gehoord. Een
door het bestuur tijdig in opdracht te geven expertise van de controle-instantie moet in de
vergadering van vertegenwoordigers worden voorgelezen.

(4)
Een meerderheid van negen tiende van de geldig afgegeven stemmen is noodzakelijk voor
een verandering van de statuten, waardoor een verplichting van de leden wordt ingevoerd of
uitgebreid om gebruik te maken van inrichtingen of andere diensten van de coöperatie of het
leveren van zaken of het verlenen diensten, alsmede voor een verandering van § 57 alinea 2
van de statuten.
VI. Rekeningswezen
§ 58 Boekjaar
Het boekjaar van de coöperatie is het kalenderjaar.
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§ 59 Jaarrekening en jaarverslag
(1)
Uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening en
het jaarverslag - voor zover dat wettelijk noodzakelijk is – voor het afgelopen boekjaar opstellen.
(2)
De bestuur moet de jaarrekening alsmede het jaarverslag - voor zover dat wettelijk noodzakelijk is - conform § 25 cijfer 6 van de raad van commissarissen en met diens bericht –
voorleggen aan de vergadering van vertegenwoordigers, om de jaarrekening vast te stellen.
(3)
Jaarrekening en jaarverslag moeten - voor zover dat wettelijk noodzakelijk is - minstens een
week voor de vergadering van vertegenwoordigers in het kantoor van de coöperatie of op een
andere bekend te maken locatie ter inzicht van de leden worden neergelegd of hun op andere
wijze ter kennis worden gebracht.

(4)
Het bericht van de raad van commissarissen over zijn controle van jaarrekening en jaarverslag
(§ 41 cijfer 6) moet - voor zover dat wettelijk noodzakelijk is - de normale vergadering van
vertegenwoordigers worden medegedeeld.

§ 60 Gebruik van het jaaroverschot
(1)
Over het gebruik van het jaaroverschot besluit de vergadering van vertegenwoordigers.
(2)
Deze kan, voor zover hij niet aan de wettelijke (§ 18) of andere resultaatreserves (§ 19) wordt
toegevoegd of voor andere doelen wordt gebruikt, aan de leden worden verdeeld conform de
verhouding van hun in de boeken vermelde tegoed op het eind van het voorafgaande boekjaar.
Met tijdens het boekjaar gedane stortingen wordt geen rekening gehouden.

(3)
De aan het afzonderlijke lid uit te keren winst wordt als in de boeken vermelde tegoed zolang
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gecrediteerd tot de ledenaandelen zijn bereikt of een door verlies verminderd in de boeken

vermelde tegoed weer is aangevuld. Bij de berekening van het winstaandeel wordt met het in
de boeken vermelde tegoed van elk lid slechts in zoverre rekening gehouden als het volle Euro
bedraagt.

§ 61 Dekking van een jaartekort
(1)
Over de dekking van een jaartekort besluit de vergadering van vertegenwoordigers.
(2)
Voor zover een jaartekort niet op nieuwe rekening wordt gezet of door inzet van de andere
resultaatreserves (§ 19) wordt gedekt, moet dit door de wettelijke reserve (§ 18) of door
afschrijving van het in de boeken vermelde tegoed van de leden of door beide tegelijk worden
gedekt.
(3)
Als het in de boeken vermelde tegoed wordt gebruikt voor het dekken van een verlies wordt
de voor het individuele lid te dragen aandeel in het verlies conform de verhouding van de
overgenomen of op basis van de statuten over te nemende verplichte aandelen van alle leden
berekend bij begin van het boekjaar waarin het verlies is ontstaan.

VII. Liquidatie van de coöperatie
§ 62 Liquidatie
(1)
Na ontbinding volgt de liquidatie van de coöperatie.
(2)
De liquidatie wordt uitgevoerd conform de (Duitse) wet.
(3)
Voor de verdeling van het vermogen van de coöperatie is de wet dusdanig toe te passen dat
overschotten in verhouding tot de in de boeken vermelde tegoed onder de leden worden
verdeeld. Ondeelbaar vermogen valt toe aan de Landgard-Stiftung, om hier conform de
statuten gebruik van te maken.
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VIII. Bekendmakingen van de coöperatie
§ 63 Bekendmakingen
(1)
Tenzij de wet of de statuten anders voorschrijven, worden de aankondigingen van de
coöperatie op de openbaar toegankelijke website van de coöperatie gepubliceerd. De
jaarrekening en het statutaire jaarverslag, evenals de in § 325 HGB genoemde documenten,
worden uitsluitend in de "Bundesanzeiger” gepubliceerd.
(2)
Bij de bekendmaking moeten de namen van de personen worden opgegeven van wie de
bekendmaking uitgaat.
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