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                       Reglement Toetreding en Opzegging 

                     Gewone en Geassocieerde deelnemers  

Aangepast op 14 december 2021 

 

0. Inleiding 

0.1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 12.5 van de statuten van de Stichting. 

0.2. Dit Reglement wordt op de website van de Stichting geplaatst. 

0.3. De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in 

dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen 

in de bijlage. 

 

1. Procedure toelating deelnemers 

1.1. De Stichting kent Gewone en Geassocieerde deelnemers. 

1.2. Gewone deelnemer kunnen worden Institutionele beleggers met rechtspersoonlijkheid. 

Gewone deelnemers zijn bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen, daarin 

het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

1.3. Geassocieerde deelnemers zijn rechtspersonen die verwant zijn aan Gewone deelnemers, 

doch geen Institutionele belegger zijn. Geassocieerd deelnemer kunnen worden de 

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor 

Ondernemingspensioenfondsen, Dutch Fund and Asset Management Association, het 

Verbond van Verzekeraars, al dan niet buiten Nederland gevestigde organisaties met een 

soortgelijke doelstelling als de Stichting en andere door de Stichting aan te wijzen 

rechtspersonen die nauw betrokken zijn bij Corporate governance, 

Duurzaamheidsaspecten en/of Institutionele beleggers. Geassocieerde deelnemers zijn 

bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen en daarin het woord te voeren, 

maar hebben geen stemrecht. 

1.4. Potentiële deelnemers richten hun aanvraag tot deelname aan de Stichting Schriftelijk en 

gemotiveerd aan het Algemeen bestuur. Het Dagelijks bestuur en de Directeur van de 

Stichting kunnen Institutionele beleggers en de in artikel 1.3 bedoelde partijen uitnodigen 

deelnemer te worden van de Stichting.  
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1.5. Het Algemeen bestuur besluit binnen acht weken na de aanvraag van de potentiële 

deelnemer over zijn toelating, nadat de Gewone deelnemers over de aanvraag zijn 

gehoord. 

1.6. Het Algemeen bestuur besluit over de aanvraag tot Gewone deelnemer, waarbij het in 

overweging neemt: 

a. of de aanvrager een Institutionele belegger is; 

b. of de aanvrager in lijn handelt met de doelstelling van de Stichting; 

c. of er, op basis van gedragingen van de aanvrager in het verleden, vermoedens 

bestaan dat de aanvrager de reputatie van de Stichting kan schaden. 

1.7. Het Algemeen bestuur besluit over de aanvraag tot Geassocieerde deelnemer, waarbij het 

in overweging neemt: 

a. of de aanvrager tot de in artikel 1.3 bedoelde rechtspersonen behoort; 

b. of de aanvrager in lijn handelt met de doelstelling van de Stichting; 

c. of de aanvrager een in artikel 1.3 bij naam genoemde rechtspersoon is en deze 

weigert zijn deelnemers of leden te informeren over de Stichting en te 

enthousiasmeren deelnemer te worden van de Stichting. 

1.8. Indien de aanvraag wordt geweigerd, wordt de aanvrager daarvan met opgave van 

redenen in kennis gesteld. 

1.9. De Stichting sluit met een Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer een 

overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. 

1.10. Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers zijn jegens de Stichting gehouden tot 

betaling van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte door de Vergadering van 

deelnemers wordt vastgesteld.  

1.11. Het Algemeen bestuur houdt een (digitaal) register waarin de namen en (elektronische) 

adressen van alle Gewone en Geassocieerde deelnemers zijn opgenomen. 

1.12. Iedere Gewone en Geassocieerde deelnemer is verplicht aan de Stichting zijn 

(elektronische) adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft 

tegenover de Stichting gelden zolang de Gewone of Geassocieerde deelnemer niet 

Schriftelijk aan de Stichting een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen voor het niet 

mededelen van zijn (elektronische) adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico 

van de Geassocieerde of Gewone deelnemer. 

 

2. Procedure van opzegging deelnemers 

2.1.    Het Algemeen bestuur kan het deelnemerschap van een Gewone of Geassocieerde 

deelnemer wegens gewichtige redenen en na zorgvuldige weging van alle betrokken 

belangen opzeggen. 
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2.2.    Onder gewichtige redenen voor opzegging van het deelnemerschap van een Gewone 

deelnemer worden in elk geval begrepen situaties waarin: 

a. de Gewone deelnemer niet langer in lijn handelt met de doelstellingen van de 

Stichting;  

b. het gedrag van de Gewone deelnemer de reputatie of andere belangen van de 

Stichting schaadt; 

c. een conflict tussen de Gewone deelnemer en een of meer andere deelnemers is 

gerezen dat in de weg staat aan het goed functioneren van de Stichting, haar 

organen en/of Commissies; 

d. middellijke of onmiddellijk aanmerkelijke zeggenschap in de Gewone deelnemer 

is verkregen door een partij waarvan het beleid niet overeenkomt met de 

doelstellingen van de Stichting; 

e. het gedrag van de Gewone deelnemer wezenlijk afwijkt van de door de 

deelnemer gegeven motieven in zijn aanvraag om deelnemer te worden als 

bedoeld in artikel 1.4.;  

f. de Gewone deelnemer, na Schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 

tenminste twee maanden heeft verzuimd de vastgestelde bijdrage te voldoen. 

2.3.    Onder gewichtige redenen voor opzegging van het deelnemerschap van een 

Geassocieerde deelnemer worden in elk geval begrepen situaties waarin: 

a. de Geassocieerde deelnemer niet langer in lijn handelt met de doelstellingen van 

de Stichting; 

b. de Geassocieerde deelnemer weigert zijn deelnemers of leden te informeren 

over de Stichting en te enthousiasmeren deelnemer te worden van de Stichting; 

c. het gedrag van de Geassocieerde deelnemer wezenlijk afwijkt van de door de 

deelnemer gegeven motieven in zijn aanvraag om deelnemer te worden als 

bedoeld in artikel 1.4.;  

d. de Geassocieerde deelnemer, na Schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, 

gedurende ten minste twee maanden heeft verzuimd de vastgestelde bijdrage te 

voldoen. 

2.4.    Indien er ten aanzien van een Gewone of Geassocieerde deelnemer gewichtige redenen 

voor opzegging zijn gebleken, besluit het Algemeen bestuur niet over de opzegging dan 

nadat de Vergadering van deelnemers alsmede de desbetreffende deelnemer afzonderlijk 

zijn gehoord. Van een besluit tot opzegging wordt de desbetreffende deelnemer Schriftelijk 

en gemotiveerd in kennis gesteld. Een besluit tot opzegging treedt met onmiddellijke 

ingang in werking, tenzij het Algemeen bestuur anders besluit. 

 

 



` 
b 

 

3. Diversen 

3.1.  Dit Reglement kan van tijd tot tijd door het Algemeen bestuur worden gewijzigd. 

Voorafgaand aan de wijziging van dit Reglement vindt terzake overleg plaats met de 

Vergadering van deelnemers. 

3.2.  In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling 

uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van het Algemeen bestuur daaromtrent 

beslissend. 

3.3.  Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief 

bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement te beslechten. 

3.4.  Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur van een 

Stichting zoals neergelegd in Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU 

regelgeving en de statuten van de Stichting. Voor zover mocht blijken dat dit Reglement op 

een onderdeel niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke 

Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van de Stichting blijft het ten aanzien van dat 

onderdeel van het Reglement, onverminderd artikel 3.5, buiten toepassing. 

3.5.  Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de 

geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Het Algemeen bestuur mag de 

ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven 

inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeen komen met de ongeldige 

bepalingen. 
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Bijlage: Begrippenlijst 

 

Algemeen bestuur: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Commissie: een door het Algemeen bestuur ingestelde commissie die onder de 

verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur besluitvorming voorbereid. 

Corporate governance: het stelsel van omgangsvormen voor bij een beursgenoteerde 

vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden met name bestuurders, 

commissarissen en kapitaalverschaffers inhoudende een aantal regels voor goed bestuur en 

goed toezicht en regels voor verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die 

een evenwichtige invloed bewerkstelligen van bij de vennootschap en haar onderneming 

betrokkenen. 

doelstelling van de Stichting: het vanuit de verantwoordelijkheid van de bij de Stichting 

aangesloten Institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede Corporate 

governance en Duurzaamheidsaspecten en het bevorderen van de acceptatie en naleving van 

standaarden op deze terreinen door beursgenoteerde vennootschappen en Institutionele 

beleggers, met name in Nederland en Europa. 

Duurzaamheidsaspecten: ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de 

mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. 

Institutionele beleggers: een rechtspersoonlijkheid hebbende pensioenfondsen, 

vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen of 

instellingen voor collectieve beleggingen in effecten.  

Reglement: Reglement Toetreding en Opzegging Gewone en Geassocieerde deelnemers. 

Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar (al dan niet 

elektronisch) communicatiemiddel wordt overgebracht mits de identiteit van de verzender met 

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. 

Stichting: de stichting Eumedion, met zetel te Gemeente Amsterdam.  

Vergadering van deelnemers: het stichtingsorgaan bestaande uit Gewone deelnemers, 

Geassocieerde deelnemers en andere vergadergerechtigden. 

 

 

 


