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                         OVEREENKOMST VAN DEELNEMING 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
 
1. Stichting Eumedion, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: de "Stichting", ten deze 

krachtens volmacht vertegenwoordigd door R. Abma in zijn hoedanigheid van Directeur 
van de Stichting; 

 
en 
 
2. ___________________________________________________________________ 

ten deze vertegenwoordigd door: 
 
 ___________________________________________________________________ 
  
 hierna ook te noemen: de Gewone deelnemer; 

 
 
 
Overwegende dat: 

 
− de Stichting zich ten doel stelt het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland 

gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate 
governance en duurzaamheid en het bevorderen van de acceptatie en naleving van 
standaarden hiervan door beursgenoteerde vennootschappen en institutionele beleggers, 
met name in Nederland en Europa; 

− de Stichting dit doel onder meer tracht te bereiken door het bevorderen van overleg tussen 
institutionele beleggers onderling en met beursgenoteerde vennootschappen en hun 
representatieve organisaties, met de Nederlandse overheid, met instellingen van de 
Europese Unie en andere relevante autoriteiten en met brancheorganisaties, het 
beïnvloeden van wet- en regelgeving en het verlenen van diensten en het verrichten van 
activiteiten op het terrein van corporate governance en duurzaamheid aan organisaties die 
zich als Gewone of Geassocieerde deelnemer bij de Stichting hebben aangesloten; 

− ____________________________________________________________________ door 
het sluiten van deze overeenkomst de hoedanigheid wil verkrijgen van Gewone deelnemer 
van de Stichting;  

− de Gewone deelnemer de doelstelling van de Stichting onderschrijft; 
− de Gewone deelnemer bekend is met de statuten en reglementen van de Stichting en zich 

hieraan committeert; 
− de bestaande Gewone deelnemers over de aanvraag tot Gewone deelnemer zijn gehoord; 
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− het Algemeen bestuur van de Stichting de aanvraag tot Gewone deelnemer heeft 
gehonoreerd. 

 
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 - Verbinding aan de Stichting 
 
1.1 De Gewone deelnemer verbindt zich aan de Stichting die: 

a. hem analyses en/of onderzoeksrapporten verstrekt of doet verstrekken;  
b. hem overige informatie als bedoeld in het jaarlijks vast te stellen beleidsplan van de 

Stichting verstrekt of doet verstrekken; 
c. bijeenkomsten voor Gewone en Geassocieerde deelnemers organiseert en 

vergaderingen van Commissies waarin Gewone en Geassocieerde deelnemers 
kunnen participeren, belegt; 

d. voor hem de belangen op het terrein van corporate governance en duurzaamheid 
behartigt richting nationale en Europese beleidsmakers; 

e. overige diensten verleent als omschreven in één of meer bijlagen bij deze 
overeenkomst. 

 
 
Artikel 2 - Gebruik van informatie 
 
2.1 De in artikel 1 bedoelde informatie die de Stichting aan de Gewone deelnemer verstrekt, 

is uitsluitend bestemd voor de Gewone deelnemer. De Gewone deelnemer zal deze 
informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting niet aan 
derden ter beschikking stellen. 

 
 
Artikel 3 - Deelnemersbijdrage 
 
3.1 De Gewone deelnemer is aan de Stichting jaarlijks een vergoeding verschuldigd als 

bijdrage in de dekking van de kosten der Stichting (de "deelnemersbijdrage").  
3.2 De over 2019 verschuldigde deelnemersbijdrage voor Gewone deelnemers bedraagt:  

€ 2.800 per deelnemer bij een belegd vermogen van minder dan € 1 miljard; 
€ 4.300 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 1 miljard en € 2,5 miljard; 
€ 5.800 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 2,5 miljard en € 5 miljard; 
€ 9.000 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 5 miljard en € 7,5 miljard; 
€ 13.000 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 7,5 miljard en € 10 miljard; 
€ 18.000 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 10 miljard en € 15 miljard; 
€ 23.000 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 15 miljard en € 20 miljard; 
€ 29.000 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 20 miljard en € 40 miljard; 
€ 32.500 per deelnemer bij een belegd vermogen tussen de € 40 miljard en € 100 
miljard; 
€ 35.000 per deelnemer bij een belegd vermogen van meer dan € 100 miljard. 

3.3 De in artikel 3.2 genoemde term “belegd vermogen” is gedefinieerd als alle 
beleggingscategorieën onder beheer, voor Nederlandse klanten waar ook ter wereld 
belegd en voor buitenlandse klanten voor zover in Nederlandse beursgenoteerde 
vennootschappen belegd, zowel institutioneel als retail. 

3.4 De Gewone deelnemer is aan de Stichting een eenmalige toelatingsbijdrage van            
€ 10.000 verschuldigd indien zijn belegd vermogen meer dan € 20 miljard bedraagt. 
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3.5 De deelnemersbijdrage kan door de Stichting worden gewijzigd. De gewijzigde 
deelnemersbijdrage is, behoudens het bepaalde in het zesde lid, verschuldigd met 
ingang van het volgende kalenderjaar. De hoogte van de voor het volgende jaar 
geldende deelnemersbijdrage zal voor 30 november van het lopende kalenderjaar 
schriftelijk aan de Gewone deelnemer worden meegedeeld. 

3.6 De Gewone deelnemer die zich niet kan verenigen met de gewijzigde 
deelnemersbijdrage kan deze overeenkomst beëindigen. Beëindiging op deze grond 
vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Stichting door 
de Gewone deelnemer. De Stichting dient deze kennisgeving vóór 31 december van het 
lopende kalenderjaar te hebben ontvangen. 

3.7 De in artikel 3.2 genoemde deelnemersbijdragen zijn exclusief BTW. Ook de in artikel 
3.4 bedoelde eenmalige toelatingsbijdrage is exclusief BTW.  

 
 
Artikel 4 - Vergoeding voor diensten. 
 

Voor specifieke, eventueel tussen de Stichting en de Gewone deelnemer overeen te 
komen dienstverlening, zal de Gewone deelnemer de daarvoor vast te stellen 
vergoeding verschuldigd zijn. In dat geval zullen de dienstverlening en die vergoeding 
worden geregeld in een bij deze overeenkomst behorende bijlage. 

 
 
Artikel 5 - Wijze van betaling 
 
5.1 De Stichting zendt de Gewone deelnemer een nota waarin een gespecificeerde 

berekening is opgenomen van de krachtens deze overeenkomst door de Gewone 
deelnemer aan de Stichting verschuldigde deelnemersbijdrage en vergoedingen. 

5.2 De Gewone deelnemer voldoet het krachtens deze overeenkomst aan de Stichting 
verschuldigde bedrag binnen dertig dagen na dagtekening van de nota bedoeld in het 
vorige lid. 

 
 
Artikel 6 - Aansprakelijkheid 
 
6.1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid zal de Stichting jegens de Gewone 

deelnemer niet aansprakelijk zijn voor schade die de Gewone deelnemer direct of 
indirect lijdt of zal lijden als gevolg van handelen of nalaten van de Stichting, tenzij deze 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting. 

6.2 De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de analyses, 
onderzoeksrapporten en andere informatiebronnen, bedoeld in artikel 1.1 van deze 
overeenkomst.  De Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of 
nalaten dat de Gewone deelnemer baseert op de inhoud van deze analyses, 
onderzoeksrapporten en informatiebronnen. 

6.3 De hoogte van de door de Stichting in enig jaar aan de Gewone deelnemer 
verschuldigde schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de in artikel 3 bedoelde 
vergoeding die de Gewone deelnemer in dat jaar aan de Stichting verschuldigd is. 
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Artikel 7 - Bijlagen 
 
7.1 Aan deze overeenkomst zijn bij ondertekening de volgende Bijlagen gehecht: 
 Bijlage A  Correspondentieadres van de Gewone deelnemer. 
  
 Deze Bijlage vormt één geheel met deze overeenkomst. 
 
 Waar in deze akte wordt gesproken over de “overeenkomst" is daarmee bedoeld: deze 

overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen. 
 
 
Artikel 8 - Kennisgevingen 
 
8.1 Alle schriftelijke kennisgevingen die de Gewone deelnemer in het kader van de 

uitvoering van deze overeenkomst aan de Stichting doet, zullen worden gericht aan: 
 

Stichting Eumedion 
t.a.v. drs. R. Abma 
Zuid Hollandlaan 7 
2596 AL DEN HAAG 
tel. 070 2040 303 
e-mail: rients.abma@eumedion.nl  

 
8.2  De Gewone deelnemer doet de Stichting jaarlijks vóór 31 oktober mededeling over de 

hoogte van zijn belegd vermogen, met het oog op de vaststelling van de 
deelnemersbijdrage voor het daaropvolgende kalenderjaar. Peildatum van het belegd 
vermogen is 30 juni. 

 
8.3  Alle schriftelijke kennisgevingen die door of namens de Stichting in het kader van de 

uitvoering van deze overeenkomst aan de Gewone deelnemer worden gedaan, zullen 
worden geadresseerd overeenkomstig de door de Gewone deelnemer blijkens Bijlage A 
verstrekte gegevens. 

 
 8.4 De partij wiens correspondentieadres wijzigt, zal hiervan onverwijld mededeling doen 

aan de wederpartij. Totdat een mededeling houdende wijziging van het 
correspondentieadres door de wederpartij is ontvangen, worden alle door de laatste aan 
het oude correspondentieadres verzonden mededelingen geacht juist te zijn 
geadresseerd. 

 
 
Artikel 9 - Duur van de overeenkomst 
 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de resterende duur van het kalenderjaar 
2019 en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één 
kalenderjaar. Zij kan zowel door de Gewone deelnemer als door de Stichting worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging vindt 
schriftelijk plaats en geschiedt tegen de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar. 
Indien de overeenkomst in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de voor 
dat jaar vastgestelde deelnemersbijdrage voor het geheel verschuldigd. 
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Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze 
 

Deze overeenkomst alsmede andere overeenkomsten die in verband met deze 
overeenkomst tussen de Stichting en de Gewone deelnemer worden gesloten, worden 
beheerst door Nederlands recht. 
Eventuele geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten 
ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de 
bevoegde rechter te Den Haag. 

 
 
 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te 
 
 
 Datum                                                                      2019 
 
 
 Gewone deelnemer (naam):                                                                                          , 
 
 
                                                                        (handtekening) 
 
 
 
                                                                        (naam vertegenwoordiger) 
 
 
 
 
 
 Den Haag,                                                         2019 
 
 
 Stichting Eumedion 
 
 
 
                                                                        (handtekening) 
 
 R. Abma 
 (Directeur) 
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Bijlage A bij de overeenkomst van deelneming van Stichting Eumedion 
 
Correspondentieadres van de Gewone deelnemer 
 
De aan de Gewone deelnemer te zenden onderzoeksrapporten en overige correspondentie 
dienen als volgt te worden geadresseerd: 
 
 
Naam Gewone deelnemer:    
             * 
Ter attentie van:    
 
Adres:      
 
Postcode en Woonplaats:   
 
Belegd vermogen1:                                                                             miljard Euro. 
 
Categorie Inst. Belegger:   0 Pensioenfonds 
(aankruisen wat van toepassing is) 0 Vermogensbeheerder 
     0 Beheerder van beleggingsinstellingen 
     0 Verzekeringsmaatschappij 
 
 
* 
Telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer:   
 
Faxnummer:            
 
E-mail:        

                                                
1 Met het oog op vaststelling van de deelnemersbijdrage. Zie artikel 3.2 van de overeenkomst. Dit 
bedrag is uitsluitend bestemd voor de administratie van Eumedion. Eumedion zal deze informatie  
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gewone deelnemer niet aan derden ter 
beschikking stellen. 


