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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING ACHMEA

Op een juli tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij mr. Angela van Breda, kandidaat-notaris, 
waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Grotten, notaris in Amsterdam:--------
Bojana Prlja, paralegal, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V.,
statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in
Amsterdam op vijfentwintig april negentienhonderd negentig.-------------
De comparant verklaart dat op vijf april tweeduizendtweeëntwintig door de ledenraad van ---
Vereniging Achmea, een vereniging, statutair gevestigd in Utrecht, met adres Handelsweg 1, 3707
NG Zeist en handelsregisternummer 30099780 (de vereniging), met voorafgaande schriftelijke
instemming van Stichting Continuïteit Eureka Achmea, een stichting statutair gevestigd in Zeist, met
adres Handelsweg 2, 3707 NH Zeist en handelsregisternummer 30276448, is besloten de statuten 
van de vereniging te wijzigen. Het bestuur van de vereniging heeft op negen juni ------
tweeduizendtweeëntwintig besloten de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vereniging zodanig te
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt---------------

ET[J [El]
Naam. Zetel. Definities en begrippen.--------------------
Artikel 1. --------------------------------
1.1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Achmea. -------------
1.2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Zeist.---------------
1.3. In deze statuten gelden de volgende definities:--------------

"Achmea Groep" betekent het geheel van (i) de vereniging zelf en eventuele met de
vereniging in een groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen, (ii) Achmea B.V.,
statutair gevestigd in Zeist en (iii) de met Achmea B.V. in een groep verbonden
rechtspersonen en VennootSChappen.
"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek.
"klantleden" betekent de natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld in artikel 8 lid 1.
"kwaliteitseisen" betekent de eisen die worden gesteld aan het stemgerechtigd
lidmaatschap van de vereniging, bedoeld in artikel 3 lid 1.
"ledenraad" betekent de algemene vergadering van de vereniging, bedoeld in artikel 13 lid
1, die bestaat uit afgevaardigden die worden benoemd door en uit de stemgerechtigde
leden.-----------------------------
"presidium" betekent de voorzitter en vicevoorzitter(s) van het bestuur, bedoeld in artikel
23 lid 1, die zijn belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.
"schriftelijk" betekent schriftelijk en - met uitzondering van artikel 7 lid 2 en artikel 12 lid 7
- per e-mail of op andere reproduceerbare wijze langs elektronische weg.
"stemgerechtigde leden" betekent de klantleden ten aanzien waarvan het bestuur positief
heeft beslist op een aanvraag van het stemgerechtigd lidmaatschap.

1.4. Waar in deze statuten een mannelijk woord of mannelijke uitdrukking wordt gebruikt, wordt
dat woord of die uitdrukking ook geacht de vrouwelijke variant te omvatten.

1.5. De voertaal van de vereniging is de Nederlandse taal. Oproepingen voor vergaderingen, 
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correspondentie van het bestuur - met stemgerechtigde leden, leden van de ledenraad of
van commissies - en documenten door het bestuur voorgelegd aan de organen van de
vereniging, worden in de Nederlandse taal opgesteld. Bijlagen daarbij die in de Engelse
taal zijn Opgesteld hoeven niet vertaald te worden.

De vereniging Stelt zich ten doel;
a. het behartigen van de belangen van klantleden in hun hoedanigheid als klanten van

de Achmea Groep en het, zo veel als in het vermogen van de vereniging ligt,
waarborgen van de continuïteit van de Achmea Groep als verlener van diensten en
aanbieder van verzekeringen en andere producten aan klantleden;

b. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het financieren van en
het voeren van beheer over ondernemingen, van welke aard ook, het instaan voor 
SC[Uden Van anderen, en

c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.2. Bij de verwezenlijking van haar doel neemt de vereniging in aanmerking dat zij ontstaan is

als gevolg van diverse fusies van verschillende coöperaties en andere op coöperatieve
grondslag werkende rechtspersonen. De vereniging streeft in het licht van deze
ontstaansgeschiedenis na om door continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening in het
verzekerings- en bankbedrijf van de Achmea Groep, de belangen van de klantleden te -
behartigen en de betrokkenheid van klantleden te bevorderen en te waarborgen.

Stemgerechtigd lidmaatschap.
Artikel 3.--------------------------------
3.1. Stemgerechtigde leden kunnen slechts zijn klantleden die voldoen aan ten minste één van

Doel.-----------------------------------

Artikel 2.--------------------------------
2.1.

(Se \/Q[Q@Pe @[Sen7'
a. natuurlijke personen en rechtspersonen die ten minste vijf jaren klantlid zijn en drie

zelfstandig verkrijgbare verzekeringen, diensten of producten van een in Nederland
gevestigde rechtspersoon of vennootschap behorende tot de Achmea Groep
afnemen;---------------------------

b. rechtspersonen die ten minste vijf jaren klantlid zijn en waarbij ten minste tien
natuurlijke personen in een dienstverband werkzaam zijn;

c. rechtspersonen die ten minste vijf jaren klantlid zijn en waarbij ten minste honderd 

personen zijn aangesloten als lid of deelnemer.
3.2. Van het stemgerechtigd lidmaatschap zijn uitgesloten personen die werknemer zijn, of in 

de vijf jaar voor de aanvraag van het stemgerechtigd lidmaatschap werknemer zijn
geweest, van rechtspersonen en vennootschappen behorende tot de Achmea Groep.

3.3. Zij die stemgerechtigd lid van de vereniging willen worden, moeten het stemgerechtigd
lidmaatschap schriftelijk bij het bestuur aanvragen. Een aanvraag voor het stemgerechtigd
lidmaatschap dient vergezeld te zijn van schriftelijk bewijs dat het klantlid voldoet aan de -
kwaliteitseisen. Het bestuur beoordeelt of aan de kwaliteitseisen is voldaan en beslist over
} [[q[[},

3.4. Het bestuur kan een klantlid dat (i) stemgerechtigd lid wenst te worden of (ii) als ---
stemgerechtigd lid niet of niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen, ontheffing verlenen van
de verplichting te voldoen aan deze kwaliteitseisen. Ook kan ontheffing worden verleend 
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van artikel 3 lid 2. Aan ontheffingen kan het bestuur voorwaarden verbinden. Bij het
beoordelen van een aanvraag tot ontheffing door een klantlid dat stemgerechtigd lid wenst
te worden of te blijven, neemt het bestuur de bewezen betrokkenheid bij de organisatie
van de Achmea Groep en de door de Achmea Groep geleverde diensten en producten in
acht.-------------------------------

3.5. Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag voor het ---
stemgerechtigd lidmaatschap, dan wel van de aanvraag tot ontheffing, een besluit over de
al dan niet toelating als stemgerechtigd lid dan wel het verlenen van een ontheffing, en
informeert de desbetreffende aanvrager schriftelijk over dit besluit.

Register van stemgerechtigde leden.
Artikel 4. --------------------------------
4.1. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin worden ingeschreven (i) de namen van de

stemgerechtigde leden en hun adressen, (ii) de datum van aanvang van het ----
stemgerechtigd lidmaatschap en (iii) een aanduiding van de overeenkomst(en) krachtens
welke een persoon klantlid is of dat het bestuur krachtens artikel 3 lid 4 ontheffing heeft
verleend aan het klantlid, onder vermelding van de eventueel aan de ontheffing verbonden

J)[J4[[}

4.2. leder stemgerechtigd lid is verplicht aan het bestuur door te geven: (i) zijn adres,
e-mailadres en latere wijzigingen daarvan en (ii) wanneer hij niet langer aan de ---
Kq[te][se[Sen My[doe[.

4.3. Opname in het ledenregister geldt als bewijs van stemgerechtigd lidmaatschap. leder
stemgerechtigd lid kan te allen tijde een uittreksel uit het ledenregister verkrijgen, echter
alleen ten bewijze van zijn stemgerechtigd lidmaatschap.

4.4. Het in artikel 4 lid 1 bedoelde ledenregister kan elektronisch worden opgeslagen en
bijgehouden.---------------------------

Einde van het stemgerechtigd lidmaatschap.
Artikel 5. --------------------------------
Het stemgerechtigd lidmaatschap eindigt.
a. door de dood van het stemgerechtigd lid;
b., }Of ODZeQql[},

C. (Sn[[7e[[]fd,

)Ze]In.
Artikel 6. --------------------------------
6.1. Opzegging van het stemgerechtigd lidmaatschap kan geschieden door zowel het ---

stemgerechtigd lid als de vereniging. Zij moet schriftelijk geschieden. In de gevallen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder c, e en f kan opzegging met onmiddellijke ingang
geschieden. In alle andere gevallen, waaronder de gevallen genoemd in artikel 6 lid 2
onder a, bend, vindt opzegging door de vereniging plaats tegen het einde van een
boekjaar met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden.

6.2. Opzegging van het stemgerechtigd lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk,
met opgaaf van redenen, door het bestuur en zal geschieden: ----------
a. indien niet langer wordt voldaan aan de kwaliteitseisen;
b. in het geval door het bestuur ontheffing van de kwaliteitseisen is verleend, zoals

bedoeld in artikel 3 lid 4, indien niet is voldaan aan de voorwaarden die aan de
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ontheffing Zl]n gesteld;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ----

stemgerechtigd lidmaatschap te laten voortduren;
d. in het geval van een natuurlijke persoon, indien het stemgerechtigd lid werknemer 

wordt van een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de Achmea Groep,
tenzij ontheffing is verleend in overeenstemming met artikel 3 lid 4;------

e. indien het faillissement van een stemgerechtigd lid onherroepelijk wordt; of
f. in het geval van een natuurlijke persoon, indien het stemgerechtigd lid onder

Curatele WOfd[ gesteld.
6.3. Tegen een opzegging op grond van artikel 6 lid 2 sub c heeft een stemgerechtigd lid

gedurende een maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging recht van beroep in de
eerstvolgende vergadering van de ledenraad.

6.4. Ingeval van een opzegging op grond van artikel 6 lid 2 sub c eindigt het stemgerechtigd
lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, op
de dag waarop het besluit tot opzegging wordt bekrachtigd door de ledenraad. Gedurende
de beroepstermijn en hangende dit beroep is het stemgerechtigd lid in de uitoefening van
zijn lidmaatschapsrechten, met uitzondering van zijn recht om in beroep te gaan,
DJ,PR[S,[

ontzetting en schorsing.
Artikel 7. --------------------------------
7.1. Ontzetting uit het stemgerechtigd lidmaatschap kan geschieden indien een stemgerechtigd

lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7 .2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur dat, onder vermelding van de feiten
waarop dat besluit is gegrond, schriftelijk aan het desbetreffende stemgerechtigd lid wordt
medegedeeld. Het stemgerechtigd lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die
mededeling recht van beroep op de ledenraad.

7.3. Ingeval van ontzetting eindigt het stemgerechtigd lidmaatschap met het verstrijken van de
beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting
wordt bekrachtigd door de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende dit
beroep is het stemgerechtigd lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten
geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies die het lid in de vereniging bekleedt.-

7.4. Hangende een onderzoek door het bestuur naar gedragingen van een stemgerechtigd lid
die mogelijkerwijs ontzetting uit het stemgerechtigd lidmaatschap rechtvaardigen, kan het
bestuur het stemgerechtigd lid schorsen voor een maximale periode van zes maanden.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan het desbetreffende stemgerechtigd lid
medegedeeld. Het stemgerechtigd lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die
mededeling recht van beroep op de ledenraad.

7.5. Gedurende de periode van schorsing kan het stemgerechtigd lid zijn rechten als
stemgerechtigd lid niet uitoefenen.

7.6. Indien het besluit tot schorsing niet binnen de door het bestuur aangegeven periode
waarvoor de schorsing geldt, leidt tot ontzetting van het stemgerechtigd lid uit het --
stemgerechtigd lidmaatschap, eindigt de schorsing na afloop van de aangegeven periode.

Klantleden.--------------------------------
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Artikel 8.--------------------------------
8.1. AIie natuurlijke personen die ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en alle

rechtspersonen die een product of dienst afnemen van een in Nederland gevestigde
rechtspersoon of vennootschap behorende tot de Achmea Groep, worden door het
aangaan van de overeenkomst tot levering van die diensten of producten klantlid van de
vereniging, tenzij zij bij of na het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aangeven dat 
Zl] geen klantlld Wensen te Worden.

8.2. Klantleden kunnen stemgerechtigd lid worden op de wijze die in artikel 3 is bepaald.
Degenen die uitsluitend klantlid zijn en geen stemgerechtigd lid zijn geworden, zijn geen lid
1f (Se 7]f] \/9an (Je \e[.

8.3. Een klantlid verliest zijn hoedanigheid van klantlid door het eindigen of beëindigen van alle
overeenkomsten tot levering van diensten of producten waarop de hoedanigheid Van

k[an[[id aS Qepas@efd.
8.4. Een klantlid dat ook stemgerechtigd lid is van de vereniging blijft na opzegging van of

ontzetting uit zijn stemgerechtigd lidmaatschap klantlid zolang hij voldoet aan de eisen
opgenomen in artikel 8 lid 1, tenzij hij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen

K[an[lid meer WenS[ [e Zin.
8.5. Een klantlid dat meer overeenkomsten is aangegaan met een in Nederland gevestigde -

rechtspersoon of vennootschap behorende tot de Achmea Groep tot levering van diensten
of producten is slechts eenmaal klantlid.

Bijeenroeping van de vergadering van stemgerechtigde leden. -----------
Artikel 9. --------------------------------
9.1. Ter benoeming van leden van de ledenraad wordt ten minste eenmaal per twee jaar een 

vergadering van stemgerechtigde leden gehouden, op een door het bestuur vast te stellen
tijd en plaats, tenzij ten aanzien van de door het bestuur gedane bindende voordracht als
bedoeld in artikel 14 lid 1 voor alle openstaande vacatures geen tegenkandidaat voor -
benoeming als lid van de ledenraad is voorgedragen op de wijze voorzien in artikel 14 lid 
3. In dat geval behoeft geen vergadering van de vergadering van stemgerechtigde leden 

Qe/QJden] [e Qf}en.
9.2. De vergadering van stemgerechtigde leden wordt bijeengeroepen door publicatie op de

website van de vereniging en door verzending van de oproeping aan de adressen - of
emailadressen als een stemgerechtigd lid hiermee heeft ingestemd - van de
stemgerechtigde leden vermeld in het ledenregister, ten minste tien dagen vóór de dag

/ah de \/efQ9def[[d,
9.3. De voorzitter van een vergadering van stemgerechtigde leden is bevoegd niet-leden tot de

vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.------
9.4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal stemgerechtigde leden als

bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering
van stemgerechtigde leden, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet vermelden,
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van stemgerechtigde
leden op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien
binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied tegen een tijdstip gelegen binnen -
voormelde termijn van vier weken, kan iedere verzoeker, namens de stemgerechtigde
leden die de vergadering hebben aangevraagd, op de wijze als geregeld in artikel 9 lid 2 -
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tot bijeenroeping 0Vergaan,
9.5. In het geval, in de laatste zin van het vorige lid bedoeld, kunnen de verzoekers anderen

dan leden van het bestuur met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen belasten.--------------------------

Voorzitter en stemrecht in de vergadering van stemgerechtigde leden.
Artikel 10.-------------------------------
10.1. De vergadering van stemgerechtigde leden wordt voorgezeten door de voorzitter van het 

bestuur of, bij zijn afwezigheid, door het langstzittende lid van het presidium. Indien geen 

leden van het presidium aanwezig zijn, dan wordt de vergadering voorgezeten door een
door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur. --------

10.2. Ter vergadering heeft elk stemgerechtigd lid recht tot het uitbrengen van één stem.
Een stemgerechtigd lid kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een ander ---
stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid kan ten hoogste voor één gevolmachtigde
optreden. Elk stemgerechtigd lid kan zich tevens ter vergadering en bij de uitoefening van
het stemrecht doen vertegenwoordigen door de voorzitter of secretaris van de vergadering
van stemgerechtigde leden, mits bij schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht moet
steeds een steminstructie aan de gevolmachtigde inhouden.

Elektronische communicatiemiddelen in de vergadering van stemgerechtigde leden.
Artikel 11.-------------------------------
11.1. Het bestuur kan besluiten dat ieder stemgerechtigd lid bevoegd is om door middel van een

elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk
gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen en/of aan de vergadering van ----
stemgerechtigde leden deel te nemen. Daartoe is vereist dat het stemgerechtigd lid via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan --
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden
verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden 

bij de oproeping tot de vergadering van stemgerechtigde leden bekend worden gemaakt. 
11.2. Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde leden binnen een door het bestuur vast te

stellen periode voorafgaande aan de vergadering van stemgerechtigde ieden, maar niet
eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, via een door het bestuur te
bepalen elektronisch communicatiemiddel en/of, indien wettelijk toegestaan, per brief hun
stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige -
zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van de 

stemgerechtigde leden worden uitgebracht.-----------------
Besluitvorming in de vergadering van stemgerechtigde leden.
Artikel 12.-------------------------------
12.1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -------

12.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in artikel 12 lid 1 bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---------------
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12.3. Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden alle besluiten van de vergadering van stemgerechtigde leden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

12.4. Blanco stemmen, onthoudingen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te
Z][] LU[[QebFqh[.

12.5. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt
verkregen wordt een nieuwe vrije stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaatshebben tussen de [wee
personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het -
aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking,
dan wordt bij een tussenstemming beslist welke twee personen in de herstemming zullen
komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste aantal stemmen is --
uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen.
lndien bij een tussenstemming de stemmen staken, komt geen besluit tot stand, tenzij het
gaat om een stemming over personen die op een bindende voordracht voorkomen, in welk
geval gekozen is degene die als eerste op de voordracht is vermeld.--------

12.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het
\/fS[e} \/e[/O[Dem].

12. 7. AIie stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een van de stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigd lid hoofdelijke
S(er1/]/] /@f[a[di.

12.8. De secretaris van het bestuur is belast met het houden van de notulen, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen van een vergadering van stemgerechtigde
leden worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de --
secretaris van de desbetreffende of een volgende vergadering. In het laatste geval worden
zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende --

vergadering ondertekend.
Ledenraad, Samenstelling.
ff] ",_
13.1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit afgevaardigden die, me[

inachtneming van het hierna bepaalde, door en uit de stemgerechtigde leden worden
benoemd. Zij draagt de naam: ledenraad. Het bestuur, bij het doen van voordrachten als 
bedoeld in artikel 14 lid 1, en de stemgerechtigde leden, bij het uitoefenen van stemrecht 
met betrekking tot door het bestuur voorgedragen leden van de ledenraad en anderszins 
bij het uitoefenen van stemrecht omtrent de benoeming van stemgerechtigde leden als lid
van de ledenraad, dragen er zorg voor dat de ledenraad zoveel mogelijk een getrouwe
afspiegeling vormt van de klanten van de Achmea Groep.

13.2. De ledenraad bestaat uit ten minste vijfenzeventig en ten hoogste honderd leden.
13.3. Indien het aantal ledenraadsleden minder is dan vijfenzeventig, is het bestuur verplicht zo

spoedig mogelijk een vergadering van stemgerechtigde leden te beleggen ter aanvulling
van de ledenraad. Ondanks het bestaan van vacatures blijft de ledenraad bevoegd, ook -
als er minder dan vijfenzeventig ledenraadsleden in functie zijn.
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13.4. De ledenraad stelt een op voorstel van het bestuur geformuleerd reglement vast waarin is
weergegeven op welke wijze bij de voordracht door het bestuur en benoeming van leden 

van de ledenraad rekening wordt gehouden met het bepaalde in artikel 13 lid 1 laatste zin.
Een dergelijk reglement zal onder meer inhouden dat binnen de Achmea Groep bestaande
klantenraden of andere instanties bedoeld voor regelmatig overleg met klanten en/of
vertegenwoordiging van klanten, aanbevelingen kunnen doen aan het bestuur voor de
voordracht van stemgerechtigde leden als lid van de ledenraad.

Benoeming en ontslag van de leden van de ledenraad.--------------
lf[a] "_
14.1. De leden van de ledenraad worden benoemd door de vergadering van stemgerechtigde

leden, uit een bindende voordracht - voor elke vacature afzonderlijk - van een of meer
personen, opgemaakt door het bestuur en na de benoemingsadviescommissie als bedoeld
in artikel 24 gehoord te hebben. Bij het doen van een bindende voordracht wordt tevens de
beoogde datum van infunctietreding vermeld. ----------------

14.2. Wanneer een vacature in de ledenraad vervuld dient te worden zal het bestuur op de
website van de vereniging (i) daarvan melding maken, (ii) vermelden op welke datum het
bestuur de bindende voordracht voor de benoeming van het lid van de ledenraad bekend
zal maken en (iii) vermelden voor welke datum stemgerechtigde leden een tegenkandidaat
kunnen voordragen op de wijze bedoeld in artikel 14 lid 3. ------------

14.3. Een groep leden bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen in de
vergadering van stemgerechtigde leden kan binnen één maand nadat het bestuur de
bindende voordracht als bedoeld in artikel 14 lid 1 heeft gedaan een tegenkandidaat
voordragen voor benoeming als lid van de ledenraad. Deze groep geeft schriftelijk kennis
aan het bestuur van de naam van de tegenkandidaat. Deze kennisgeving bevat bewijs dat
de desbetreffende tegenkandidaat klantlid is en voldoet aan de kwaliteitseisen.

14.4. Indien het bestuur binnen de termijn van één maand als bedoeld in artikel 14 lid 3 geen
bericht heeft ontvangen van een tegenkandidaat of tegenkandidaten als bedoeld in artikel
14 lid 3, worden de door het bestuur op basis van de bindende voordracht voorgedragen
kandidaten geacht te zijn benoemd op de datum waarop de termijn van één maand
bedoeld in artikel 14 lid 3 is verstreken, dan wel op een andere datum gelegen na die
maand zoals door het bestuur bij de voordracht is bepaald.

14.5. Indien een of meer tegenkandidaten zijn voorgedragen als bedoeld in artikel 14 lid 3 kan 

de vergadering van stemgerechtigde leden aan een voordracht als bedoeld in artikel 14 lid
1het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten 

minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering zoveel ---
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat ten minste twee/derde van
het aantal stemmen dat zou kunnen worden uitgebracht indien alle stemgerechtigde leden
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn in de vergadering kan worden
uitgebracht. Indien het bindende karakter aan een voordracht wordt ontnomen, is de
vergadering van stemgerechtigde leden vrij te besluiten over de benoeming van gen
persoon die is voorgedragen met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 3 in een
volgende vergadering en tevens met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 9.

14.6. De leden van de ledenraad treden in functie (i) op de dag volgend op de dag waarop de
vergadering van stemgerechtigde leden plaatsvindt waarin zij zijn benoemd of (ii) op de
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datum waarop zij krachtens artikel 14 lid 4 geacht worden benoemd te zijn of (iii) in -
afwijking van het voorgaande op de datum die door het bestuur op grond van artikel 14 lid
1wordt vermeld bij het doen van de bindende voordracht of bij de melding van artikel 14
lid 2 bekend wordt gemaakt. ----------------------

14. 7. Besluiten tot ontslag van een lid van de ledenraad kunnen door de vergadering Van
stemgerechtigde leden slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering zoveel stemgerechtigde
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat ten minste twee/derde van het aantal
stemmen dat zou kunnen worden uitgebracht indien alle stemgerechtigde leden [ef
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn in de vergadering kan worden
uitgebracht ("eerste vergadering').
Indien op verzoek van stemgerechtigde leden met gebruikmaking van het bepaalde in
artikel 9 lid 4 het agendapunt ontslag van een lid van de ledenraad in voormelde eerste
vergadering aan de orde is gesteld en in die vergadering het vereiste aantal
stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal geen tweede vergadering
kunnen worden gehouden.----------------------
Indien in voormelde eerste vergadering het agendapunt ontslag van een lid van de
ledenraad niet ten gevolge van een verzoek van stemgerechtigde leden als bedoeld in
artikel 9 lid 4 aan de orde is gesteld en in die vergadering het vereiste aantal ----
stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand
daarna een tweede vergadering gehouden, die bevoegd is het besluit dan te nemen, -
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte Stemmen.

Zittingsduur en besluit herbenoeming ledenraadsleden.
f]tl "b
15.1. Een lid van de ledenraad treedt af vier jaar na de dag van ingang van zijn benoeming of

herbenoeming. Een aftredend lid van de ledenraad is direct herbenoembaar. Een besluit
tot herbenoeming van een lid van de ledenraad dient uiterlijk te worden genomen in de
laatste vergadering van stemgerechtigde ieden die wordt gehouden voor de afloop van de
lopende zittingstermijn van vier jaar. --------------------

15.2. De leden 1 tot en met 5 van artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing op een -
herbenoeming, met dien verstande dat de nieuwe zittingstermijn van een lid van de
ledenraad niet eerder kan ingaan dan direct na afloop van de lopende zittingstermijn.

15.3. Een lid van de ledenraad kan niet langer zitting hebben in de ledenraad dan drie termijnen

\/an [@]Kens [ef {qaf.
Beëindiging lidmaatschap ledenraad.
fl
Een lid van de ledenraad defungeert:-----------------------
a. door tussentijds ontslag, verleend overeenkomstig artikel 14 lid 7;----------
b. indien hij ophoudt stemgerechtigd lid van de vereniging te zijn;-----------
c. doordat hij failliet wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend of hij op -

enigerlei andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
d. bij toetreding tot het bestuur van de vereniging;-----------------
e. door vertrek metterwoon buiten Nederland tenzij het bestuur anders beslist; ------
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f dOOT [USSen[ijdS bedanken,
J. door het aflopen van de termijn waarvoor hij is benoemd.
Vergoeding ledenraadsleden.
Artikel 17.------------------------------
Aan de leden van de ledenraad en vertegenwoordigers van een lid-rechtspersoon van de ledenraad
wordt een door het bestuur vast te stellen vergoeding toegekend.
Vergaderingen van de ledenraad.
kt"q] }_
18.1. De vergaderingen van de ledenraad worden door het bestuur uitgeschreven.
18.2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar ten minste

één vergadering van de ledenraad gehouden. Deze vergadering wordt aangeduid als de 
'[a9I/e[gager[rd'.
De agenda voor de jaarvergadering bevat de volgende onderwerpen:
a. de behandeling van het schriftelijke verslag van het bestuur omtrent de zaken van 

de vereniging en het gevoerde bestuur;
b. de vaststelling van de jaarrekening;
c. de verlening van decharge aan het bestuur voor hun bestuur over het afgelopen

boekjaar.--------------------------
Voorts wordt in de jaarvergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de

a0enda IS QeDlaa[Sf.
De sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te WOrden
opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen
van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

18.3. Verder worden vergaderingen van de ledenraad belegd zo dikwijls het bestuur dit nodig -
oordeelt.------------------------------

18.4. De vergaderingen van de ledenraad worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur of, bij zijn afwezigheid, door het langstzittende lid van het presidium. Indien geen 
leden van het presidium aanwezig zijn dan wordt de vergadering van de ledenraad
voorgezeten door een door de aanwezige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

18.5. De voorzitter van een vergadering van de ledenraad is bevoegd niet-ledenraadsleden tot 
de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.------

18.6. De secretaris van het bestuur is belast met het houden van de notulen, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel
vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van 
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

18.7. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergaderingen van de
ledenraad, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet vermelden, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de ledenraad op een termijn van
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

18.8. De oproeping tot een vergadering van de ledenraad geschiedt door middel van een -
oproeping aan elk lid van de ledenraad afzonderlijk gericht. Deze oproeping kan ook -
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
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bericht aan het adres dat door het ledenraadslid met zijn instemming aan het bestuur voor
dit doel is bekend gemaakt. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, -
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping
houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede de
punten van behandeling, alles onverminderd het bepaalde in artikel 28. Het bestuur zal
tevens Stichting Continuïteit Eureko Achmea uitnodigen om bij de vergaderingen van de
ledenraad aanwezig te zijn indien op de agenda voorstellen staan omtrent de benoeming 

\/an} [@S[(]If(efS,
18.9. Over onderwerpen die niet onder de punten van behandeling zijn opgenomen, kan in een

vergadering van de ledenraad geen besluit worden genomen. ---------
Stemrecht en besluitvorming in de ledenraad.
Artikel 19.
19.1. Elk lid van de ledenraad heeft in vergaderingen van de ledenraad recht op het uitbrengen

/[} @[] [P[[],

19.2. Elk lid van de ledenraad kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht 

door een ledenraadslid, door de voorzitter van de vergadering van de ledenraad of door de
secretaris van die vergadering doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht. Een
ledenraadslid mag ten hoogste drie ledenraadsleden vertegenwoordigen. Een schriftelijke
volmacht moet steeds een stem instructie aan de gevolmachtigde inhouden.

19.3. AIie besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

19.4. Blanco stemmen, onthoudingen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te
ZI[[ l[[Qepfq[[.

19.5. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt
verkregen wordt een nieuwe vrije stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee --
personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het
aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking,
dan wordt bij een tussenstemming beslist welke twee personen in de herstemming zuiien
komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen [S,

uitgebracht in de herstemming zal worden opgenomen. Indien bij een tussenstemming de
stemmen staken, komt geen besluit tot stand, tenzij het gaat om een stemming over -
personen die op een bindende voordracht voorkomen, in welk geval hij gekozen is, die als
eerSte Op de Voordracht is vermeld.

19.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen komt
Q@eh} Des[yj[ [{ S[and.

19.7. Het bestuur kan besluiten dat ieder lid van de ledenraad bevoegd is om door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk
gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen en/of aan de vergadering van de ledenraad
deel te nemen. Daartoe is vereist dat het lid van de ledenraad via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik
van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de
vergadering van de ledenraad bekend worden gemaakt. ------------
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19.8. Het bestuur kan besluiten dat leden van de ledenraad binnen een door het bestuur vast te
stellen periode voorafgaande aan de vergadering, maar niet eerder dan op de dertigste
dag voor die van de vergadering, via een door het bestuur te bepalen elektronisch
communicatiemiddel en/of, indien wettelijk toegestaan, per brief hun stem Kunnen
uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde,
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van de ledenraad
Of}en U{[dep[ah[.

Bestuur. Benoeming, ontslag, schorsing.
lto]
20.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit stemgerechtigde leden van

de vereniging. De ledenraad bepaalt het aantal bestuursleden met dien verstande dat het
bestuur ten minste bestaat uit zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden 

benoemd als bestuurslid. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het
lidmaatschap van de ledenraad. In geval van vacatures blijft het bestuur bevoegd. Het
bestuur stelt een profielschets op voor de samenstelling van het bestuur rekening
houdende met de aard van de activiteiten van de vereniging en de gewenste
deskundigheid van de leden van het bestuur. De profielschets en iedere wijziging daarvan
Wordt besproken in de ledenraad.

20.2. Maximaal één persoon die voorheen lid was van de raad van bestuur van Achmea B.V.
kan worden benoemd tot lid van het bestuur. Voor het verkrijgen van het stemgerechtigd 

lidmaatschap van de hiervoor bedoelde persoon, verleent het bestuur in voorkomend geval
een ontheffing op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 4.

20.3. De bestuursleden worden door de ledenraad benoemd, onverminderd het bepaalde in
artikel 20 lid 6. AIie bestuursleden kunnen te allen tijde door de ledenraad worden
geschorst en ontslagen, een en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel
bepaalde. Indien de ledenraad een bestuurslid heeft geschorst dient de ledenraad binnen
drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot --
opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie
maanden, ingaande op de dag, waarop de ledenraad tot verlenging besluit. Indien de
ledenraad niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing
van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de ledenraad te verantwoorden en zich daarbij door een
raadsman [e doen Dl[S(aan.

20.4. Indien door de ledenraad moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurslid,
zal het bestuur een bindende voordracht opmaken van een of meer personen.
Aan een voordracht als bedoeld in de vorige zin kan de ledenraad steeds het bindend
karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering zoveel ledenraadsleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat
zou kunnen worden uitgebracht indien alle ledenraadsleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zouden zijn in de vergadering kan worden uitgebracht. Indien aan een 

voordracht het bindend karakter wordt ontnomen, zal een besluit tot benoeming door de
ledenraad eerst in een volgende vergadering van de ledenraad kunnen worden genomen
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en uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 5. --------
20.5. Nadat de ledenraad aan een voordracht als bedoeld in artikel 20 lid 4 het bindende

karakter heeft ontnomen, hebben ledenraadsleden die gezamenlijk ten minste bevoegd
zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in vergaderingen van de -
ledenraad, het recht - binnen dertig dagen na de vergadering waarbij aan de voordracht -
het bindende karakter werd ontnomen - een schriftelijk agenderingsverzoek bij het bestuur
in te dienen waarin een of meer personen door hen voor benoeming worden
voorgedragen. Het verzoek inzake de voordracht wordt voorzien van een motivering en -
van gegevens over de kandidaat die van belang zijn bij de vervulling van de taak als -
bestuurder. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het VerZeK
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 7 een vergadering van de ledenraad
bijeenroepen en ook Stichting Continuïteit Eureko Achmea op de hoogte stellen van het
verzoek en uitnodigen voor de vergadering van de ledenraad. Voordat over deze --
voordracht tot benoeming door de ledenraad in een vergadering kan worden gestemd,
dient Stichting Continuïteit Eureko Achmea de goedkeuring te hebben gegeven aan de
voordracht. Voormelde goedkeuring dient uiterlijk in de vergadering van de ledenraad voor
de stemming over de benoeming kenbaar te worden gemaakt. Indien door voormelde
stichting goedkeuring wordt gegeven, kan het besluit tot benoeming in de ledenraad met 

een gewone meerderheid worden genomen. Indien door voormelde stichting geen
goedkeuring wordt gegeven of indien het in de eerste zin genoemde agenderingsverzoek
niet of niet tijdig wordt gedaan, zal het bestuur in een volgende vergadering
overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 4 een nieuwe bindende voordracht opmaken
van een of meer andere personen dan de personen wier bindende voordracht eerder werd
afgewezen, waarna het bepaalde omtrent benoeming in dit artikel van overeenkomstige
[QeDaSS/} Zal Z]]n.

20.6. Telkens indien er binnen het bestuur gedurende een aaneengesloten periode van twee
maanden slechts één, twee of drie bestuurders in functie zijn, zonder dat de ledenraad in 

die periode is opgeroepen voor een vergadering waarin kan worden besloten tot ---
benoeming van voldoende nieuwe bestuurders, heeft Stichting Continuïteit Eureko
Achmea het recht om na afloop van die periode in een keer zoveel bestuurders te --
benoemen dat er na die benoeming vier bestuurders in functie Zijn.

20.7. Besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kunnen door de ledenraad slechts 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen en mits ter vergadering zoveel ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn dat ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat zou kunnen worden uitgebracht
indien alle ledenraadsleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn in
de vergadering kan worden uitgebracht ("eerste vergadering").
Indien op verzoek van ledenraadsleden met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 18
lid 7 het agendapunt ontslag van een bestuurslid in voormelde eerste vergadering aan de
orde is gesteld en in die vergadering het vereiste aantal ledenraadsleden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, zal geen tweede vergadering kunnen worden gehouden. Indien in
voormelde eerste vergadering het agendapunt ontslag van een bestuurslid niet ten -
gevolge van een verzoek van ledenraadsleden als bedoeld in artikel 18 lid 7 aan de orde is
gesteld en in die vergadering het vereiste aantal ledenraadsleden niet aanwezig f
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vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand daarna een tweede vergadering gehouden,
die bevoegd is het besluit dan te nemen, ongeacht het aantal aanwezige of----
vertegenwoordigde ledenraadsleden, mits met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.------------------

20.8. Elk bestuurslid dat door de ledenraad is benoemd, treedt af uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het
aftredende bestuurslid is terstond herbenoembaar, eenmaal voor een periode van vier jaar
en vervolgens tweemaal voor een periode van twee jaar. Elk bestuurslid dat door Stichting
Continuïteit Eureko Achmea overeenkomstig artikel 20 lid 6 is benoemd, treedt af op de
dag van de eerstvolgende vergadering van de ledenraad die wordt gehouden één jaar na
2][f} [ene[]f]%.

20.9. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur zijn de ---
overblijvende leden of is het enig overblijvende lid van het bestuur tijdelijk met het gehele
bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur of het
enige lid van het bestuur is een persoon aan te wijzen door Stichting Continuïteit Eureko 

Achmea voorlopig met het bestuur belast. -----------------
Onder belet wordt verstaan de situatie dat een bestuurslid tijdelijk zijn functie niet kan
uitoefenen als gevolg van:----------------------
d, S,ff,[[]]

b. ziekte; of---------------------------
c. onbereikbaarheid. -----------------------
De ledenraad stelt de bezoldiging van de leden van het bestuur vast. --------

Goedkeuring besluiten bestuur.
ftp] 'T_
21.1. Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot het:------

a. bezwaren van roerende zaken, vermogensrechten, onroerende zaken en andere
[Cd[S[@fQO@de[en,

b. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere
ondernemingen dan de Achmea Groep en het beëindigen van z0danige
(Se/f1ff]1[Qef?'

c. het uitoefenen van stemrecht, of het verlenen van goedkeuring of machtiging tot het
uitoefenen van stemrecht, op aandelen in het kapitaal van Achmea B.V. en andere
door deze rechtspersoon uitgegeven stemgerechtigde effecten met betrekking tot:-
1. besluiten betreffende de wijziging van de statuten of de ontbinding Van

Achmea B.V.;-----------------------
2. vaststelling van de jaarrekening van Achmea B.V.;----------
3. uitgifte van aandelen door Achmea B.V.-------------

21.2. De ledenraad kan een goedkeuring als in artikel 21 lid 1 bedoeld, in algemene termen,
mits duidelijk omschreven, voor een bij het verlenen van goedkeuring te vermelden
periode verlenen; zodanige goedkeuring is te allen tijde herroepelijk.

21.3. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in artikel 21 lid 1 van dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. ----------

/grtegenwoordiginq.
Artikel 22.

20.10.
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22.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door de voorzitter
zelfstandig, dan wel door twee gezamenlijk handelende vicevoorzitters, dan wel - indien er
één vicevoorzitter is - door die vicevoorzitter gezamenlijk handelend met een ander
[[[][][,[[]_--

22.2. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door een directeur aan wie door de
vereniging volmacht is verleend, echter met inachtneming van de eventuele beperkingen,
welke aan zijn bevoegdheid in die volmacht zijn gesteld.

22.3. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 21 lid 1, bevoegd te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
VOOf een Schuld van een ander verbindt.

Werkwijze en besluitvorming bestuur.
Artikel 23.------------------------------~
23.1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en ten minste één vicevoorzitter. De

voorzitter en de vicevoorzitter(s) vormen samen het presidium, dat belast is met de
dagelijkse gang van zaken in de vereniging.

23.2. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de taken en bevoegdheden van het
bestuur en het presidium nader zijn vastgelegd, een en ander onverminderd het bepaalde
[P {]]][m_

23.3. Het bestuur benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor -
(}[@[S \Ve[/q/][].

23.4. Vergaderingen van het bestuur en het presidium worden voorgezeten op dezelfde wijze als
voorzien in artikel 18 lid 4 ten aanzien van de vergaderingen van de ledenraad.----

23.5. Het bestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter, dan wel twee andere leden van het 

DeS[uur dit nodig acht/achten.
23.6. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de

secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van
het bestuur vastgesteid en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van de
desbetreffende vergadering ondertekend.

23.7. Elk bestuurslid heeft een stem. AIie besluiten van het bestuur worden genomen met -
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

23.8. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid
van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.--------

23.9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel
aan alle stemgerechtigde bestuursleden is voorgelegd en de meerderheid van de
stemgerechtigde bestuursleden zich niet tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt
Pm]Pf[f}

Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als geen besluit kan
worden genomen, omdat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, wordt het

23.10.
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besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die
daaraan ten grondslag liggen.
Een bestuurder kan ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan
bestuursvergaderingen deelnemen en zijn stemrecht uitoefenen. Daartoe is vereist dat het
bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en -
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.

Commissies.--------------------------------
Artikel 24.-------------------------------
24.1. Op voorstel van het bestuur kan de ledenraad commissies instellen, waaronder een -

benoemingsadviescommissie en een remuneratiecommissie.
24.2. De benoemingsadviescommissie bestaat uitsluitend uit leden van het bestuur, in andere

commissies kunnen tevens leden van de ledenraad worden benoemd. De taak van deze
commissies is de besluitvorming door het bestuur voor te bereiden of anderszins het
DS[JUT [e q(}/[Sf%h},

24.3. De benoemingsadviescommissie bereidt de besluitvorming door het bestuur voor omtrent:
a. de bindende voordrachten tot benoeming van leden van de ledenraad, mede

rekening houdend met het bepaalde in artikel 13 lid 1, laatste zin;
b. de bindende voordrachten tot benoeming van leden van het bestuur. -----

24.4. De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming door het bestuur voor omtrent: --
a. het door het bestuur te formuleren voorstel voor de aan de leden van de ledenraad

toekomende vergoeding als bedoeld in artikel 17;
b. de aan de bestuursleden toekomende bezoldiging als bedoeld in artikel 20 lid 10,

alsmede eventuele aanpassingen daarvan.
24.5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 24 kunnen de taken en werkwijzen van ---

commissies worden opgenomen in een reglement. Dergelijke reglementen worden O
voorstel van het bestuur vastgesteld door de ledenraad.

Directie.--------------------------------
Artikel 25.-------------------------------
25.1. Het bestuur kan besluiten dat de vereniging een directie heeft, bestaande uit een door het

bestuur te bepalen en te benoemen aantal directeuren. Het bestuur kan directeuren
f[s[aan] en] ShfSen.

25.2. De directie verleent al dan niet gevraagd adviezen over het door het bestuur te voeren -
beleid, en ondersteunt het bestuur bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

25.3. De directie legt verantwoording af aan het bestuur en overlegt met regelmaat met het
presidium over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging voor zover dit van -
belang is voor de taak van de directie.

25.4. De uitvoering van de werkzaamheden van de directie kan, in overleg met de directie,
nader bij reglement door het bestuur worden vastgesteld.

25.5. Leden van de directie hebben de bevoegdheid om vergaderingen van het bestuur,
vergaderingen van stemgerechtigde leden en vergaderingen van de ledenraad bij te -
wonen, met dien verstande dat deze bevoegdheid ontbreekt indien en voor zover het
bestuur een lid van de directie de toegang tot een vergadering van het bestuur, van
stemgerechtigde leden of van de ledenraad ontzegt.

23.11.
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Artikel 26.-------------------------------
26.1. Op bindende voordracht van het bestuur kan een stemgerechtigd lid door de ledenraad als

erelid worden aangewezen. Als ereleden kunnen aangewezen worden personen die zich 

gedurende een lange reeks van jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en
de verwezenlijking van haar doel. Ereleden kunnen door het bestuur of de ledenraad
uitgenodigd worden tot het bijwonen van de ledenraad alwaar ereleden als zodanig geen 

stemrecht hebben maar desgevraagd kunnen zij als erelid wel een adviserende stem
uitbrengen.-----------------------------

26.2. Het erelidmaatschap eindigt bij het eindigen van het stemgerechtigd lidmaatschap.
Boekjaar. Jaarrekening.--------------------------
Artikel 27.-------------------------------
27.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.---------------------
27.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, - behoudens verlenging van

deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad op grond van bijzondere
omstandigheden - brengt het bestuur een verslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. De jaarrekening wordt ondertekend door alle
leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer leden van het bestuur,
dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. Het bestuur legt de
jaarrekening ter vaststelling voor aan de ledenraad.--------------

27.3. De ledenraad verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld
in artikel 2:393 lid 1 BW, beiden aan te duiden als: accountant opdracht om de door het
bestuur in artikel 27 lid 2 bedoelde opgemaakte stukken te onderzoeken overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 BW. De accountant legt aan de ledenraad een verklaring
omtrent zijn onderzoek af en brengt aan het bestuur een verslag van zijn bevindingen uit.
De ledenraad kan de aan de accountant verleende opdracht enkel intrekken om gegronde
redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.-------------

27.4. De winst, zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal worden gereserveerd.------
StatutenwijzqIn.
Artikel 28.--------------------------------~
28.1. Tot wijziging van deze statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur in

een vergadering van de ledenraad, indien.
a. ten minste veertien dagen voor de vergadering van de ledenraad het voorstel tot

wijziging van de statuten ter kennis is gebracht van de ledenraadsleden;
b. het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

c. Stichting Continuïteit Eureko Achmea de voorafgaande schriftelijke instemming
heeft gegeven in het geval het voorstel tot statutenwijziging een wijziging omvat van
de leden 4 tot en met 9 van artikel 20 en/of van onderdeel c van dit artikel.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is gesteld,
niet ten minste twee/derde van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
zal, met inachtneming van het hiervoor onder a bepaalde, een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het -
aantal aanwezige of vertegenwoordigde ledenraadsleden, mits met een meerderheid van
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twee/derde van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen. ---
28.2. leder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële

AK[e [e \of[[}em].
[nt]pd[fQ,
Artikel 29.-------------------------------
29.1. De vereniging wordt ontbonden;

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 28 lid f;

b. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
c. door het geheel ontbreken van stemgerechtigde leden. ---------
In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de
/@[@[{q[[] De[as[.
Door de vereffenaars wordt na goedkeuring van de ledenraad bepaald welke bestemming
aan een eventueel batig saldo wordt gegeven, met inachtneming van de alsdan geldende
wettelijke bepalingen en de artikelen 30 tot en met 32.

29.2. Nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden
berusten onder degene die daartoe door de ledenraad is aangewezen.------

Artikel 30.-------------------------------
30.1. Aan personen die (a) ten tijde van de juridische fusie van Coöperatie Achmea U.A. (de

rechtsvoorganger van de vereniging) en de naamloze vennootschap destijds genaamd:
Centraal Beheer Schadeverzekering N.V. - hierna te noemen: CBSV-oud - op grond van -
een verzekeringsovereenkomst contractant waren in de zin van artikel 26 lid 4 van de
statuten van CBSV-oud, zoals dat artikel laatstelijk luidde en die (b) tevens - op grond van
diezelfde overeenkomst - contractant in gelijke zin zijn bij de ontbinding van de OD

negentien december negentienhonderdeenennegentig opgerichte naamloze vennootschap
destijds genaamd: Centraal Beheer Schadeverzekering N.V. - hierna te noemen: CBSV
nieuw - zullen door de vereniging bij de ontbinding van CBSV-nieuw, de volgende
geldbedragen Worden toegekend.
A. Van het bedrag dat wordt gevonden door het liquidatie-overschot van CBSV-nieuw

te verminderen met de ten tijde van haar ontbinding op haar aandelen gestorte
bedragen wordt toegekend: een hierna te omschrijven gedeelte van de waarde van
het in CBSV-oud bij haar oprichting blijkens de openingsbalans gebrachte
vermogen, vermeerderd met een enkelvoudige interest berekend naar een jaarlijks
percentage over de periode, gedurende welke CBSV-oud en CBSV-nieuw hebben
bestaan, welk jaarlijkse percentage gelijk is aan het gemiddelde rendement van de
laatste drie staatsleningen uitgegeven op of voor eenendertig december van elk
kalenderjaar, onder de hiervoor bedoelde personen te verdelen naar een maatstaf
aan te geven door een of meer door de vereniging te benoemen onafhankelijke
deskundigen, hierna te noemen: de deskundigen.
Vorenbedoeld gedeelte wordt gevonden door een door de deskundigen aan te
geven breuk, waarvan de noemer is het totaal aan aanspraken die op grond van de
vorige zin zouden toekomen aan alle contractanten van CBSV-nieuw indien die
aanspraken aan alle contractanten bij ontbinding van CBSV-nieuw zouden zijn
toegekend en waarvan de teller is het bedrag aan aanspraken, volgens het
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vorenstaande toe te kennen aan de hiervoor in de aanhef van dit artikel bedoelde
personen, alles volgens door de deskundigen aan te geven maatstaven.

B. Een gedeelte gelijk aan het onder A bedoelde gedeelte van het bedrag dat gelijk is
aan de helft van het bedrag dat wordt gevonden door het liquidatie-overschot van -
CBSV-nieuw te verminderen met (a) de ten tijde van haar ontbinding op haar
aandelen gestorte bedragen en (b) vervolgens met het totale onder A bedoelde
bedrag van het in CBSV-oud gebrachte vermogen, vermeerderd met de onder A -
P(]]Se fen[e,

30.2. Onder liquidatie-overschot wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan het liquidatie
overschot van CBSV-nieuw zoals dit, naar het oordeel van de deskundigen, zou bedragen
indien met betrekking tot haar aandelenkapitaal, overeenkomend met het laatstelijk
geplaatste aandelenkapitaal van CBSV-oud, het bepaalde in artikel 24 van de statuten van
CBSV-oud, zoals dat artikel laatstelijk luidde, op haar van toepassing zou zijn.----

Artikel 31.------------------------------
31.1. Personen die (a) ten tijde van de juridische fusie van Coöperatie Achmea U.A. (de

rechtsvoorganger van de vereniging) en de naamloze vennootschap destijds genaamd:
Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. - hierna te noemen: CBPV - op grond van een
verzekeringsovereenkomst verzekerde waren in de zin van artikel 26, lid 4 van de statuten
van CBPV, zoals dat artikel laatstelijk luidde, en die (b) tevens - op grond van diezelfde
overeenkomst - verzekerde in gelijke zin zijn van een groepsmaatschappij van de --
vereniging bij ontbinding van de vereniging; en personen die (a) ten tijde van de juridische
fusie van Coöperatie Achmea U.A. (de rechtsvoorganger van de vereniging) en de
naamloze vennootschap destijds genaamd: Avéro Pensioenverzekeringen N.V. - hierna te
noemen: AVPV - op grond van een verzekeringsovereenkomst personen waren aan Wie
pensioenrechten zijn toegekend in de zin van artikel 38 lid 3 van de statuten AVPV, zoals
dat artikel laatstelijk luidde - hierna te noemen: verzekerde - en die (b) tevens - op grond 

van diezelfde overeenkomst - verzekerde in gelijke zin zijn van een groepsmaatschappij
van de vereniging bij ontbinding van de vereniging, hebben bij ontbinding van de --
Vereniging het hierna omschreven recht.

31.2. Het in artikel 31 lid 1 bedoelde recht bestaat uit het recht op uitkering van een hierna nader
omschreven aantal (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Achmea Holding N.V.
(de rechtsvoorganger van Achmea B.V.), hierna te noemen: de effecten, door CBPV en
AVPV gehouden ten tijde van de juridische fusie met Coöperatie Achmea U.A. (de
rechtsvoorganger van de vereniging), vermeerderd met de opbrengsten daarvan sedert de
datum van bedoelde juridische fusie tot de datum van ontbinding van de vereniging. Onder
opbrengsten worden verstaan alle uitkeringen op effecten, eventuele betalingen in het
kader van een terugbetaling op effecten, in welke vorm dan ook en effecten die in het
kader van een juridische fusie of splitsing in plaats van of naast de oorspronkelijke effecten
door de vereniging zijn verworven. Indien een betaling in geld heeft plaatsgevonden zal de
in de eerste zin bedoelde uitkering niettemin in de vorm van de hiervoor bedoelde effecten
plaatsvinden, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 31 lid 4. De berekening van het 

aantal laatstbedoelde effecten vindt plaats per de datum van ontbinding van de vereniging.
31.3. Het individuele recht van een verzekerde wordt berekend met de volgende formule: --
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p [y, Waarbli'
D-----------------------------

"A" staat voor het individuele recht;
"B" staat voor het aantal in artikel 30 lid 2 bedoelde effecten;
"C" staat voor de aanspraak van de individuele verzekerde op de Voorziening
Verzekeringsverplichtingen verminderd met de reeds verleende en nog niet afgeschreven
rentestandskortingen alsmede verminderd met het aandeel van de verzekerden die geen
aanspraak hebben op de in artikel 30 lid 5 bedoelde uitkering in de Voorziening
Verzekeringsverplichtingen waarvan het vermogen door middel van separaties is --
afgezonderd van CBPV casu quo AVPV ten tijde van de juridische fusie met Coöperatie
Achmea U.A. (de rechtsvoorganger van de vereniging); en
"D" staat voor de Voorziening Verzekeringsverplichtingen verminderd met de reeds
verleende en nog niet afgeschreven rentestandskortingen alsmede verminderd met het
aandeel van de verzekerden die geen aanspraak hebben op de in artikel 30 lid 5 bedoelde
uitkering in de Voorziening Verzekeringsverplichtingen waarvan het vermogen door middel
van separaties is afgezonderd van CBPV casu quo AVPV ten tijde van de juridische fusie
met Coöperatie Achmea U.A. (de rechtsvoorganger van de vereniging).

31 .4. De vereniging kan de tegenwaarde van de hiervoor bedoelde uitkering ook in geld of
andere vermogensbestanddelen uitkeren, een en ander te berekenen per de datum van
ontbinding van de vereniging.

31.5. Waar hiervoor wordt gesproken over een verzekerde is daaronder niet begrepen een
verzekerde die contractueel of anderszins geen aanspraak heeft op de uitkering als
bedoeld in artikel 38 lid 3 van de statuten van AVPV casu quo artikel 26 lid 4 van de
S[Q[(J[en} /an ([\y

f(Io]

32.1. Bij ontbinding van de vereniging zullen de vereffenaars het nader in artikel 32 lid 3 --
bepaalde deel van het vermogen van de vereniging uitkeren aan één of meer door de
vereffenaars te bepalen instellingen welke werkzaam zijn op het gebied van de
/O[KS[eZon[heid.

32.2. Indien de zorgactiviteiten van de Achmea Groep (de "Zorgactiviteiten") beëindigd zijn, zal
het bestuur van de vereniging het nader in artikel 32 lid 3 bepaalde deel van het vermogen
van de vereniging uitkeren aan één of meer door het bestuur te bepalen instellingen welke
werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid.

32.3. Het in artikel 32 lid 1 en lid 2 bedoelde deel van het vermogen bestaat uit het hierna nader
omschreven aantal (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Achmea Holding N.V., 

(de rechtsvoorganger van Achmea B.V.) hierna te noemen: de effecten, door Coöperatie 

Zilveren Kruis U.A., Coöperatie Groene Land U.A. respectievelijk Coöperatie FBTO U.A. 

gehouden ten tijde van de juridische fusie met Coöperatie Achmea U.A. (de
rechtsvoorganger van de vereniging), vermeerderd met de opbrengsten daarvan sedert de
datum van bedoelde juridische fusie tot de datum van ontbinding van de vereniging dan
wel beëindiging van de Zorgactiviteiten. Onder opbrengsten worden verstaan alle
uitkeringen op effecten, eventuele betalingen in het kader van een terugbetaling OD
effecten, in welke vorm dan ook en effecten die in het kader van een juridische fusie of
splitsing in plaats van of naast de oorspronkelijke effecten door de vereniging Zijn
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verworven. Indien een betaling in geld heeft plaatsgevonden zal de in de eerste Zin
bedoelde uitkering niettemin in de vorm van de hiervoor bedoelde effecten plaatsvinden, 
zulks onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 4. De berekening van het aantal
laatstbedoelde effecten vindt plaats per de datum van ontbinding van de vereniging dan
wel beëindiging van de Zorgactiviteiten. ------------------

32.4. De vereniging kan de tegenwaarde van de hiervoor bedoelde uitkering ook in geld of
andere vermogensbestanddelen uitkeren, een en ander te berekenen per de datum van
ontbinding van de vereniging dan wel beëindiging van de Zorgactiviteiten.

De documenten waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, en van de
voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Continuïteit Eureko Achmea, worden aan deze
akte gehecht.-----------------------------
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld.
Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard
kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing.
Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond
van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte --
ondertekend.-------------------------------
(get); B, Prlia, , van Breda.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Angela van Breda, kandidaat
notaris, waarnemer van mr. drs.
Cornelis Johannes Grotten, notaris in
Amsterdam, op 1 juli 2022.




