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1. Algemeen 

 Dit is het reglement ten behoeve van de Ledenraad van Coöperatie Univé U.A. zoals bedoeld 
in artikel 24 van de statuten van Coöperatie Univé U.A. 

 Het onderwerp van dit reglement heeft betrekking op de wijze waarop de Ledenraad van de 
Coöperatie wordt samengesteld en zijn vergaderorde.  

2. Definities 

 In dit reglement wordt verstaan onder: 

 "Afdelingen": de organisatorische eenheden binnen de Coöperatie, waarin de Leden 
A overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de Statuten zijn ingedeeld; 

 "Afgevaardigde": een natuurlijke persoon die door een Afdeling is verkozen tot lid 
van de Ledenraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.2 van de 
Statuten; 

 "Coöperatie": Coöperatie Univé U.A., gevestigd te Zwolle; 
 "Lid": een lid van de Coöperatie; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel 

begrepen elk lid A als elk lid B; 
 “Lid A”: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die als verzekeringnemer één of 

meer verzekeringsovereenkomsten hebben gesloten met één of meer 
verzekeringsbedrijven, waarvan alle geplaatste aandelen worden gehouden door de 
Coöperatie; 

 “Lid B”: de Regionale Univé's (als vertegenwoordigers van degenen die een 
brandverzekeringsovereenkomst met de respectieve Regionale Univé's hebben 
gesloten);  

 "Ledenraad": het orgaan van de Coöperatie dat: 
- in relatie tot de Leden A het karakter heeft van een ledenraad als bedoeld in 

artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit Afgevaardigden; en 
- in relatie tot de Leden B het karakter heeft van een algemene vergadering (van 

de leden B), bestaande uit Vertegenwoordigers; 
 "Ledenraadslid": een Afgevaardigde respectievelijk Vertegenwoordiger (al naar 

gelang het geval); 
 "Raad van Bestuur": het bestuur van de Coöperatie; 
 "Regionale Unive's": de rechtspersonen die partij zijn bij de 

samenwerkingsovereenkomst (als gedefinieerd in de Statuten) en die het 
verzekeringsbemiddelings- en brandverzekeringsbedrijf (doen) uitoefenen; 

 "schriftelijk": bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de 
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

 "Statuten": de statuten van de Coöperatie, zoals die van tijd tot tijd luiden; 
 "Univé Organisatie": organisatie die wordt gevormd door de Univé Groep (als 

gedefinieerd in de Statuten) en de Regionale Univé's en de aan de desbetreffende 
Regionale Univé's gelieerde groepsmaatschappijen die het 
schadeverzekeringsbedrijf, het verzekeringsbemiddelingsbedrijf dan wel het 
facilitaire bedrijf ten behoeve daarvan uitoefenen; 
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 "Vertegenwoordiger": een natuurlijke persoon die daartoe door de leden van een Lid 
B is verkozen met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.3 van de Statuten. 

 Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, 
wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa. 

 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van dit reglement, tenzij het tegendeel 
blijkt. 

3. Ledenraad; inleiding en toelichting  

 Het ledenbestand van de Coöperatie bestaat uit Leden A en Leden B. De relatie van deze 
twee typen Leden met Coöperatie is fundamenteel anders van aard, als gevolg waarvan de 
Coöperatie feitelijk hoe dan ook twee onderscheiden soorten Leden heeft. Ondanks het 
bestaan van dit verschil wordt beoogd dit verschil zo min mogelijk tot uitdrukking te laten 
komen in de algemene vergadering van de Coöperatie. Het streven is de algemene 
vergadering zodanig vorm te geven dat zij een goede afspiegeling vormt van de 
verzekeringnemers van Univé Organisatie (ongeacht de aard van de verzekering). 

 Gegeven de omvang van het ledenbestand van de Coöperatie is ervoor gekozen dat de 
algemene vergadering wordt gevormd door representanten van de Leden (in plaats van het 
gehele ledenbestand). Een op die wijze vormgegeven algemene vergadering wordt ook wel 
ledenraad genoemd. De wet stelt enkele eisen aan het gebruik van het ledenraadsmodel, 
namelijk dat de representanten (direct of indirect) door en uit de leden worden benoemd. 
Het feit dat de Coöperatie feitelijk twee (2) onderscheiden soorten Leden heeft, heeft tot 
gevolg dat dit onderscheid noodzakelijkerwijs in enige mate tot uitdrukking komt in de 
vormgeving van het ledenraadsmodel. Concreet komt het er op neer dat de Ledenraad: 

 in relatie tot de leden A het karakter heeft van een ledenraad als bedoeld in artikel 
2:39 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit Afgevaardigden (van die Leden A); en 

 in relatie tot de leden B het karakter heeft van een algemene vergadering (gevormd 
door de Leden B zelf), bestaande uit Vertegenwoordigers (van die Leden B). 

 Bij het vormgeven van de regelingen in de Statuten en dit reglement is daarom – waar nodig 
– het voormelde onderscheid (tussen Leden A en Leden B en tussen Afgevaardigden en 
Vertegenwoordigers) gehandhaafd, met dien verstande dat daarbij zo veel mogelijk recht 
wordt gedaan het voormelde streven. Waar mogelijk, wordt de neutrale term 
"Ledenraadslid" gehanteerd. 

4. Algemene eisen voor Ledenraadsleden en profielschets. 

 De Ledenraad streeft in haar samenstelling naar een representatieve afspiegeling van het 
totale ledenbestand, primair naar klantgroepen (particulier, kleinbedrijf, agrarische 
ondernemers) en vervolgens langs de aspecten leeftijd, sekse en maatschappelijke 
geledingen. 

 Wat betreft kennis en specifieke vaardigheden streeft de Ledenraad naar een voldoende 
vertegenwoordiging binnen de Ledenraad van kennis op financieel, commercieel, bestuurlijk, 
juridisch en verzekeringstechnisch gebied, alsmede op het gebied van digitale producten, 
diensten en innovatie. 
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 De Ledenraad kan – in overleg met de Raad van Bestuur – het in de leden 1 en 2 bepaalde 
nader specificeren bij een daartoe op te stellen profielschets. 

 Bij de voordracht van een kandidaat als Ledenraadsraadslid als bedoeld in artikel 24.2.2 
respectievelijk artikel 24.3.1 van de Statuten, slaat de ledenraad van het in voormelde 
artikelen bedoelde Lid B voorts acht op: 

 de kwaliteitseisen zoals opgenomen in art. 24.2.6 respectievelijk 24.3.4 van de 
Statuten, eruit bestaande dat slechts kunnen worden verkozen als Ledenraadslid 
natuurlijke personen die: 
a. Lid A van de coöperatie zijn; 
b. als afgevaardigde zitting hebben in de ledenraad van het betreffende Lid B; 
c. geen bestuurder of commissaris van de Coöperatie zijn; 
d. geen bestuurder of commissaris van een Lid B zijn; 
e. niet in dienst zijn bij de Coöperatie, een lid B of een afhankelijke maatschappij 

daarvan; 
f. geen personen zijn die (direct of indirect) als ondernemer een zakelijk belang 

hebben bij de Coöperatie en/of een of meer onderdelen van de Univé 
Organisatie; 

g. een verklaring omtrent het gedrag (kunnen) overleggen; 
h. voldoen aan de bij dit Reglement vastgestelde nadere criteria, waaronder een 

daartoe opgestelde profielschets. 
 de bekendheid van de kandidaat met de wijze waarop de Univé Organisatie is 

gestructureerd; 
 de affiniteit van de kandidaat met de coöperatieve grondslag van de Univé 

Organisatie;  
 mogelijk tegenstrijdige belangen van een kandidaat ten opzichte van de Univé 

Organisatie, uit hoofde van andere betrekkingen; 
 de mate van beschikbaarheid van de betreffende kandidaat voor de vervulling van 

het lidmaatschap van de Ledenraad. 

5. Afgevaardigden; voordracht, tegenkandidaten en wijze van verkiezing 

 Een Afgevaardigde van een Afdeling wordt gekozen door en uit de leden A die behoren tot 
de betreffende Afdeling, zulks op voordracht van de ledenraad van het Lid B waarvan de 
geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de geografische grenzen van 
de betreffende Afdeling. 

 Ten minste twee (2) maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van een 
Afgevaardigde van een Afdeling volgens het rooster van aftreden, draagt de ledenraad van 
het Lid B waarvan de geografische grenzen van diens werkgebied overeenkomen met de 
geografische grenzen van de betreffende Afdeling, één kandidaat voor de vervulling van de 
betreffende vacature, met inachtneming van de algemene vereisten en profielschets zoals 
opgenomen in artikel 4 van dit Reglement. Het bestuur van het betreffende Lid B kan door 
middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving haar ledenraadsleden 
uitnodigen om voor de selectie als zodanig in aanmerking te komen. 

 Het bestuur van het betreffende Lid B verlangt van de daarvoor in aanmerking komende 
kandidaten de overlegging van een curriculum vitae en van een schriftelijke uiteenzetting 
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omtrent de beweegredenen van de kandidaat om voor verkiezing als Afgevaardigde in 
aanmerking te komen. Het bestuur van het betreffende Lid B hoort vervolgens de betrokken 
kandidaten persoonlijk in een daartoe te beleggen sollicitatiegesprek. Het bestuur van het 
betreffende Lid B legt zijn bevindingen in een schriftelijk verslag vast.  

 Het bestuur van het betreffende Lid B roept vervolgens een ledenraadsvergadering bijeen en 
voegt de in lid 3 bedoelde stukken toe aan de oproepingsbrief voor die 
ledenraadsvergadering, teneinde de ledenraad in staat te stellen uit de daarvoor in 
aanmerking komende kandidaten één persoon voor te dragen voor de vervulling van de 
betreffende vacature. 

 Het bestuur van het Lid B verzoekt de Raad van Bestuur om de door de ledenraad van het 
betreffende lid B voorgedragen kandidaat te doen screenen op zijn achtergronden. Het 
bestuur van het betreffende Lid B stelt daartoe de in lid 3 bedoelde stukken aan de Raad van 
Bestuur ter hand.  

 Indien de uitslag van de in lid 5 bedoelde screening positief is, maakt de Raad van Bestuur dit 
schriftelijk bekend aan het bestuur van het betreffende Lid B en de betrokken kandidaat. Het 
bestuur van het betreffende Lid B maakt vervolgens de voorgedragen kandidaat bekend door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leden A van de in lid 1 bedoelde Afdeling, 
onder vermelding: 

- van de naam van de betreffende kandidaat;  
- dat tegen de aldus voorgedragen kandidaat gedurende een termijn van dertig (30) 

dagen tegenkandidaten kunnen worden gesteld. 

 Indien de uitslag van de in lid 5 bedoelde screening negatief is, maakt de Raad van Bestuur 
dit schriftelijk bekend aan het bestuur van het betreffende Lid B en de betrokken kandidaat. 
Vervolgens verzoekt het bestuur van het betreffende Lid B de ledenraad van het betreffende 
Lid B om een nieuwe voordracht op te maken, waarna het bepaalde in lid 5 opnieuw 
toepassing vindt. 

 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door middel van een daartoe door ten minste 
vijfentwintig (25) Leden A uit de betreffende Afdeling ondertekend document. Dit document 
dient voor afloop van de in lid 6 bedoelde termijn bij het bestuur van het betreffende Lid B 
te zijn ingediend. Voormeld document dient vergezeld te gaan van een door de betreffende 
kandidaat ondertekende verklaring dat hij zijn eventuele verkiezing als Ledenraadslid zal 
aanvaarden. 

 De door de ledenraad van het betreffende Lid B voorgedragen kandidaat wordt geacht te zijn 
verkozen, indien binnen de daartoe gestelde termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld met 
inachtneming van het in lid 8 bepaalde. 

 Indien wél binnen de daartoe gestelde termijn tegenkandidaten zijn gesteld met 
inachtneming van het in lid 8 bepaalde, vindt tussen de aldus gestelde kandidaten verkiezing 
plaats overeenkomstig het in lid 11 en volgende bepaalde. Stemgerechtigd zijn alle Leden A 
binnen de betreffende Afdeling. 

 Tenzij het bepaalde in lid 9 toepassing vindt, geeft het bestuur van het Lid B zo spoedig 
mogelijk na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde termijn aan de Leden A die behoren tot 
de Afdeling waarvan de geografische grenzen overeenkomen met het werkgebied van het 
voormelde Lid B, schriftelijk kennis van de verkiesbare kandidaten. Deze kennisgeving bevat 
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de mededeling dat de Leden A behorende tot die Afdeling, binnen een daarbij aan te geven 
termijn op één (1) van de kandidaten stem kunnen uitbrengen: 

 door middel van een bij het bestuur van het Lid B verkrijgbaar, daartoe ingericht 
stembiljet; en/of: 

 door middel van een daartoe door het bestuur van het Lid B geopende mogelijkheid 
op de website van het betreffende Lid B.  

 Ter identificatie dat een stem is uitgebracht door een persoon die de hoedanigheid heeft van 
Lid A behorende tot de betreffende Afdeling, verlangt de stemmodus als bedoeld in lid 11 de 
vermelding van een door het betreffende Lid A in te vullen uniek identificatienummer. Op elk 
identificatienummer kan slechts één (1) stem worden uitgebracht. 

 De kandidaat die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, geldt als te zijn verkozen.   

 Indien ten tijde dat een tegenkandidaat werd verkozen, op de betreffende kandidaat nog 
geen screening heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 5, wordt de benoeming van kracht 
met ingang van het tijdstip waarop die screening alsnog met goed gevolg heeft 
plaatsgevonden. 

 Het bestuur van het betreffende Lid B beslist over de geldigheid van de uitgebrachte 
stemmen, stelt het aantal stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht en wie van hen 
aldus is verkozen. 

 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien als gevolg van 
tussentijds defungeren van een Afgevaardigde van een Afdeling in een tussentijdse vacature 
dient te worden voorzien. 

6. Vertegenwoordigers; voordracht, tegenkandidaten en wijze van verkiezing 

 Een Vertegenwoordiger van een Lid B wordt verkozen door de leden van het betreffende Lid 
B, zulks op voordracht van de ledenraad van het betreffende Lid B.   

 Ten minste twee (2) maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van een 
Vertegenwoordiger van een Lid B volgens het rooster van aftreden, stelt de ledenraad van 
het betreffende Lid B één kandidaat voor de vervulling van de betreffende vacature, met 
inachtneming van de daartoe opgemaakte profielschets. Het bestuur van het betreffende Lid 
B kan door middel van daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving, de leden van het 
betreffende Lid B uitnodigen om voor de selectie als zodanig in aanmerking te komen. 

 Het bestuur van het betreffende Lid B verlangt van de daartoe in aanmerking komende 
kandidaten de overlegging van een curriculum vitae en van een schriftelijke uiteenzetting 
omtrent de beweegredenen van de kandidaat om voor verkiezing als vertegenwoordiger van 
een Lid B in de Ledenraad in aanmerking te komen. Het bestuur van het betreffende Lid B 
hoort vervolgens de betrokken kandidaten persoonlijk in een daartoe te beleggen 
sollicitatiegesprek. Het bestuur van het betreffende Lid B legt zijn bevindingen in een 
schriftelijk verslag vast.  

 Het bestuur van het betreffende Lid B roept vervolgens een ledenraadsvergadering bijeen en 
voegt de in lid 3 bedoelde stukken toe aan de oproepingsbrief voor die 
ledenraadsvergadering, teneinde de ledenraad in staat te stellen uit de daarvoor in 
aanmerking komende kandidaten één persoon voor te dragen voor de vervulling van de 
betreffende vacature. 
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 Het bestuur van het Lid B verzoekt de Raad van Bestuur om de door de ledenraad van het 
betreffende Lid B voorgedragen kandidaat te doen screenen op zijn achtergronden. Het 
bestuur van het betreffende Lid B stelt daartoe de in lid 3 bedoelde stukken aan de Raad van 
Bestuur ter hand.  

 Indien de uitslag van de in lid 5 bedoelde screening positief is, maakt de Raad van Bestuur dit 
schriftelijk bekend aan het bestuur van het betreffende Lid B en de betrokken kandidaat. Het 
bestuur van het betreffende Lid B maakt vervolgens de voorgedragen kandidaat bekend door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van het betreffende Lid B, onder 
vermelding: 

- van de naam van de betreffende kandidaat;  
- dat tegen de aldus voorgedragen kandidaat gedurende een termijn van dertig (30) 

dagen tegenkandidaten kunnen worden gesteld. 

 Indien de uitslag van de in lid 5 bedoelde screening negatief is, maakt de Raad van Bestuur 
dit schriftelijk bekend aan het bestuur van het betreffende Lid B en de betrokken kandidaat. 
Vervolgens verzoekt het bestuur van het betreffende Lid B de ledenraad van het betreffende 
Lid B om een nieuwe voordracht op te maken, waarna het bepaalde in lid 5 opnieuw 
toepassing vindt. 

 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door middel van een daartoe door ten minste 
vijfentwintig (25) leden van het betreffende Lid B ondertekend document. Dit document 
dient voor afloop van de in lid 6 bedoelde termijn bij het bestuur van het betreffende Lid B 
te zijn ingediend. Voormeld document dient vergezeld te gaan van een door de betreffende 
kandidaat ondertekende verklaring dat hij zijn eventuele verkiezing als Ledenraadslid zal 
aanvaarden. 

 De door de ledenraad van het betreffende Lid B voorgedragen kandidaat wordt geacht te zijn 
verkozen, indien binnen de daartoe gestelde termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld met 
inachtneming van het in lid 8 bepaalde. 

 Indien wél binnen de daartoe gestelde termijn tegenkandidaten zijn gesteld met 
inachtneming van het in lid 8 bepaalde, vindt tussen de aldus gestelde kandidaten verkiezing 
plaats overeenkomstig het in lid 11 en volgende bepaalde. Stemgerechtigd zijn alle leden van 
het betreffende Lid B. 

 Tenzij het bepaalde in lid 9 toepassing vindt, geeft het bestuur van het Lid B zo spoedig 
mogelijk na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde termijn aan de leden van het betreffende 
Lid B, schriftelijk kennis van de verkiesbare kandidaten. Deze kennisgeving bevat de 
mededeling dat de leden van het betreffende Lid B, binnen een daarbij aan te geven termijn 
op één (1) van de kandidaten stem kunnen uitbrengen: 

 door middel van een bij het bestuur van het Lid B verkrijgbaar, daartoe ingericht 
stembiljet; en/of: 

 door middel van een daartoe door het bestuur van het Lid B geopende mogelijkheid 
op de website van het betreffende Lid B.  

 Ter identificatie dat een stem is uitgebracht door een persoon die de hoedanigheid heeft van 
lid van het betreffende Lid B, verlangt de stemmodus als bedoeld in lid 11 de vermelding van 
een door het betreffende lid in te vullen uniek identificatienummer. Op elk 
identificatienummer kan slechts één (1) stem worden uitgebracht. 
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 De kandidaat die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, geldt als te zijn verkozen.   

 Indien ten tijde dat een tegenkandidaat werd verkozen, op de betreffende kandidaat nog 
geen screening heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 5, wordt de benoeming van kracht 
met ingang van het tijdstip waarop die screening alsnog met goed gevolg heeft 
plaatsgevonden. 

 Het bestuur van het betreffende Lid B beslist over de geldigheid van de uitgebrachte 
stemmen, stelt het aantal stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht en wie van hen 
aldus is verkozen. 

 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien als gevolg van 
tussentijds defungeren van een Vertegenwoordiger van een Lid B in een tussentijdse 
vacature dient te worden voorzien.  

7. Ontslag van een Ledenraadslid 

 Ingevolge artikel 24.6.5 van de Statuten kan een Ledenraadslid als zodanig uit de Ledenraad 
worden ontslagen. Een daartoe strekkend besluit wordt genomen door de Ledenraad, 
vertegenwoordigende ten minste twee/ derde van het aantal stemmen dat in de ledenraad 
kan worden uitgebracht. 

 Een besluit tot ontslag van een Ledenraadsraadslid kan door de Ledenraad onder meer 
worden genomen: 

 indien een Ledenraadsraadslid gedurende een periode van ten minste twaalf (12) 
maanden, geen enkele vergadering van de Ledenraad heeft bijgewoond; 

 indien een Ledenraadsraadslid is veroordeeld voor enig delict van strafrechtelijke, 
bestuursrechtelijke, fiscale of economische aard waarmee de integriteit van 
betrokkene kennelijk in het geding is; 

 indien jegens een Ledenraadsraadslid vervolging hangende is vanwege verdenking 
van een delict als onder (b) bedoeld; 

 indien een Ledenraadsraadslid gedragingen verricht waardoor de goede naam van 
het Univé merk en/ of de belangen van de Univé Organisatie of een onderdeel 
daarvan, worden geschaad; 

 indien op andere gronden redelijkerwijs van de Ledenraad niet kan worden gevergd 
het lidmaatschap van de Ledenraad te laten voortduren. 

8. Evaluatie, informatie, geheimhouding 

 De Raad van Bestuur stelt aan nieuw verkozen Ledenraadsleden een informatiepakket ter 
beschikking.  

 Het informatiepakket omvat ten minste: 

 de Statuten; 
 het reglement ten behoeve van de Ledenraad; 
 de laatst met betrekking tot de Coöperatie vastgestelde jaarrekening; 
 overige documenten waarvan de Raad van Bestuur of de Ledenraad toevoeging 

wenselijk acht. 
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 De Raad van Bestuur stelt de Ledenraad periodiek al die documentatie ter beschikking, 
waarvan naar het oordeel van de Raad van Bestuur, kennisneming van belang is met het oog 
op de uitoefening van de aan de Ledenraad opgedragen bevoegdheden. 

 Alle informatie die de Ledenraadsleden als zodanig ter kennis komt, de Coöperatie en de aan 
de Coöperatie verbonden ondernemingen, het beleid, de beleidsvoornemens of de 
uitvoering daarvan betreffende, wordt aangemerkt als vertrouwelijk. Ledenraadsleden 
verbinden zich om informatie die hen als zodanig ter kennis komt, niet te vermenigvuldigen 
en/of op enige wijze aan derden te openbaren, noch geheel, noch gedeeltelijk. Het 
vorenstaande is mede van toepassing nadat een Ledenraadslid als zodanig is gedefungeerd.  

9. Vergoedingen 

 Ingevolge artikel 24.8 van de Statuten kan de Ledenraad, op voorstel van de Raad van 
Bestuur, aan Ledenraadsleden een jaarlijkse vergoeding of vacatievergoeding toekennen.  

 De vergoeding bestaat uit: 

 een vacatiegeld ten bedrage van € 248,96 voor elke door het Ledenraadslid 
bijgewoonde vergadering van de Ledenraad; 

 een vacatiegeld ten bedrage van € 248,96 voor andere door het Ledenraadslid 
bijgewoonde bijeenkomsten, waarvoor de Raad van Bestuur die vergoeding wenst 
toe te kennen; 

 een reiskostenvergoeding voor het bezoek aan bijeenkomsten als bedoeld in letter a. 
en b. ten bedrage van:  

i. indien geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer: € 0,38 per 
kilometer; dan wel  

ii. indien wel gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer; de werkelijk 
gemaakte kosten van openbaar vervoer. 

Eventueel overige gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

 Het bedrag als bedoeld in lid 2 onder a en b, wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de 
consumentenprijsindex, reeks “alle huishoudens”, zoals vastgesteld door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (2019 = 100).  

 Het vacatiegeld wordt betaalbaar gesteld op basis van de getekende presentielijst van de 
vergadering. De kilometervergoeding wordt betaalbaar gesteld op basis van de meest 
gebruikelijke route van en naar de woonplaats van betrokkene, vast te stellen door de Raad 
van Bestuur. De vergoeding van de kosten van openbaar vervoer worden betaalbaar gesteld 
op overlegging van de vervoersbewijzen.  

 Elk Ledenraadslid doet opgave voor de Inkomstenbelasting van de genoten vacatiegelden en 
reiskostenvergoeding, voor zover deze de daartoe geldende vrijstellingen overschrijden. 

10. Themagroepen. 

 Ten behoeve van het ontsluiten van de kennis en ervaringen onder Ledenraadsleden rond de 
ontwikkeling van nieuwe diensten en/of het oplossen van knelpunten in de bestaande 
dienstverlening kunnen door de Ledenraad themagroepen worden ingesteld. Instelling van 
een themagroep door de Ledenraad geschiedt op verzoek van: 
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 ten minste tien (10) Ledenraadsleden uit ten minste drie verschillende Regionale 
Univé’s;  

 de Raad van Bestuur. 

 Als richtlijn voor het functioneren van deze themagroepen is een nadere “Werkinstructie 
Themagroepen” uitgewerkt. 

11. Wijziging reglement. 

Dit reglement kan door de Ledenraad worden gewijzigd. 

 

 

 

**** 
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