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I.  Kiesreglement  

1.1 Dit is een kiesreglement (hierna te noemen: Kiesreglement) als bedoeld in artikel 15 lid 5 van 

de statuten van Coöperatie Menzis U.A. (hierna te noemen: de Statuten). In dit Kiesreglement 

zijn nadere aanvullende bepalingen opgenomen over de verkiezing van afgevaardigden voor 

de Ledenraad. 

1.2 De begripsomschrijvingen opgenomen in artikel 2 van de Statuten zijn overeenkomstig van 

toepassing op het Kiesreglement. Voorts wordt in dit Kiesreglement onder "schriftelijk 

bericht" verstaan: een bericht of mededeling aan de Leden door verzending van een e-mail 

aan de bij de Zorgverzekeraar bekende e-mailadressen én door publicatie in één of meer 

landelijke dagbladen. 

1.3  Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in het Kiesreglement en de Statuten, prevaleert 

het bepaalde in de Statuten. 

 

II.  Kandidatenlijst  

 

2.1 Wanneer in een jaar op grond van de statuten een verkiezing voor afgevaardigden van de 

Ledenraad moet worden gehouden, verzoekt de Raad van Bestuur door publicatie op de 

website van de Zorgverzekeraar (zijnde van Menzis en Anderzorg), gevolgd door een 

schriftelijk bericht daarvan aan de Leden, de Leden zich aan te melden als belangstellende 

voor de Ledenraad.  

 

2.2 Conform het bepaalde in artikel 15 lid 6 van de Statuten, draagt de Raad van Bestuur tijdig 

zorg voor het instellen van een Kiescommissie De Kiescommissie kiest uit haar midden een 

voorzitter. Elk lid van de Kiescommissie heeft één stem.  

 

2.3  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.5 van het Kiesreglement, stelt de 

Kiescommissie een profielschets op. 

 

2.4 De Kiescommissie stelt uit de Belangstellenden en de zittende afgevaardigden de kandidaten 

voor de vacature van lid van de Ledenraad. Per vacature zal één kandidaat door de 

Kiescommissie worden voorgedragen. 

 

2.5 Om de diverse belangen van de Leden te kunnen behartigen, zal de Kiescommissie bij het 

stellen van de kandidaten voor zover mogelijk uitgaan van een goede afspiegeling van de 

Leden. De Kiescommissie neemt onder meer de kenmerken leeftijd, geslacht, woonplaats, 

opleiding en maatschappelijke interesse in algemene zin in acht.  

 

2.6 Op basis van de voordracht van de Kiescommissie, stelt de Raad van Bestuur ten minste vier 

maanden vóór het verstrijken van de zittingsperiode de kandidatenlijst vast. De kandidatenlijst 

wordt gecomplementeerd met door de kandidaten ondertekende schriftelijke verklaringen 

waaruit blijkt dat zij een eventuele benoeming aanvaarden. 

 

 

III.  Publicatie en tegenkandidaten 

 

3.1 De Raad van Bestuur maakt na vaststelling onverwijld de kandidatenlijst bekend door 

publicatie op de website van de Zorgverzekeraar (zijnde Menzis en Anderzorg), gevolgd door 

een schriftelijk bericht aan de Leden. De publicatie bevat de mededeling dat een 

Belangstellende of zittende afgevaardigde, die wenst te worden verkozen maar niet op de 
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kandidatenlijst is opgenomen, gedurende dertig (30) dagen na publicatie op de website tegen 

ieder op de kandidatenlijst voorkomende kandidaat zich als tegenkandidaat kan doen stellen 

door ten minste vijftig (50) handtekeningen van Leden die een verzekeringsovereenkomst 

hebben afgesloten met de desbetreffende Zorgverzekeraar (zijnde Menzis Zorgverzekeraar 

N.V. of Anderzorg N.V.), waarbij het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de Statuten in acht wordt 

genomen. Een tegenkandidaat kan zich slechts tegen één kandidaat van de kandidatenlijst 

als tegenkandidaat doen stellen.  

 

3.2 Aanmelding als tegenkandidaat dient schriftelijk te geschieden en gericht te zijn aan de Raad 

van Bestuur. 

 

3.3 Kandidaten die in aanmerking komen om op de kandidatenlijst te worden gesteld en 

tegenkandidaten dienen voor een geldige aanmelding de volgende documenten te 

overleggen: 

a.  een lijst met naam, adres, geboortedatum, polisnummer en handtekening van 

tenminste vijftig (50) Leden, die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met 

de desbetreffende Zorgverzekeraar, die de tegenkandidatuur steunen; 

b. een curriculum vitae; 

c. een Verklaring Omtrent het Gedrag niet ouder dan 30 dagen; 

d. een schriftelijke verklaring dat een eventuele verkiezing tot afgevaardigde zal worden 

aanvaard; 

e. een mededeling waarin hij/zij aangeeft tegen welke kandidaat hij/zij zich 

tegenkandidaat stelt. 

 

 

IV.  Verkiezing 

 

4.1 Zijn er na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde termijn geen geldige en verkiesbare 

tegenkandidaten gesteld tegen een kandidaat op kandidatenlijst, dan is de in de 

bekendmaking genoemde kandidaat na afloop van de in artikel 3.1 genoemde termijn 

gekozen als afgevaardigde in de Ledenraad. 

 

4.2 Wanneer er na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde termijn sprake is van één of 

meerdere tegenkandidaten vindt stemming plaats tussen deze en de degene(n) tegen wie hij 

is gesteld. Op de website van de Zorgverzekeraars (zijnde van Menzis en Anderzorg), 

gevolgd door een schriftelijk bericht aan de Leden, zal binnen tien (10) dagen nadat de in 

artikel 3.1 bedoelde termijn is verstreken en nadat de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, tevens in de functie van voorzitter van de Ledenraad, van de 

tegenkandidaturen in kennis is gesteld, minimaal de volgende informatie respectievelijk op de 

website worden gepubliceerd en per schriftelijk bericht aan de Leden worden verstrekt: 

a. een opgave van kandidaten en daartegen gestelde kandidaten; 

b. de mededeling dat alle (met betrekking tot de tegenkandidatuur stemgerechtigde) 

Leden in de gelegenheid worden gesteld om binnen dertig (30) dagen na de 

publicatie op de website per vacature hun stem uit te brengen aan de Raad van 

Bestuur of zij aan één van de gestelde tegenkandidaten de voorkeur geven boven 

één van de kandidaten. De Raad van Bestuur stelt hiervoor een digitaal stembiljet ter 

beschikking.  

Op schriftelijk verzoek worden Leden in de gelegenheid gesteld om binnen dertig 

(30 dagen) na de hierboven genoemde publicatie op de website hun stem schriftelijk 

uit te brengen op de wijze zoals door de Raad van Bestuur kenbaar wordt gemaakt. 
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V.  Kiesgerechtigdheid 

 

5.1 Om de kiesgerechtigheid te kunnen vaststellen, dient degene die zijn stem uitbrengt daarbij 

zijn naam, adres en polisnummer te vermelden, op straffe van ongeldigheid van de 

uitgebrachte stem. 

 

VI. Uitslag stemming 

 

6.1 Aan de hand van de ontvangen stembiljetten wordt de uitslag van de stemming bepaald door 

de Raad van Bestuur. 

 

6.2 De op voordracht van de Kiescommissie door de Raad van Bestuur gestelde kandidaten op 

de kandidatenlijst zijn gekozen, tenzij een tegenkandidaat meer stemmen dan de gestelde 

kandidaat op zich heeft verenigd. Indien het aantal stemmen dat op een tegenkandidaat is 

uitgebracht gelijk is aan het aantal uitgebrachte stemmen op de gestelde kandidaat op de 

kandidatenlijst, dan beslist het lot. 

 

VII. Publicatie verkiezingsuitslag 

 

 De Raad van Bestuur maakt de verkiezingsuitslag bekend door middel van publicatie op de 

website van de Zorgverzekeraar (zijnde Menzis en Anderzorg) en -indien aanvullend 

wenselijk wordt geacht door de Kiescommissie- gevolgd door middel van een schriftelijk 

bericht aan de Leden. Daarnaast worden de Ledenraad en de Raad van Commissarissen van 

de verkiezingsuitslag in kennis gesteld. 

 

VIII. Overig 

 

 Uitsluitend de Raad van Bestuur is bevoegd te beslissen in gevallen waarin het 

Kiesreglement niet voorziet, alsmede over de uitleg van de bepalingen in het Kiesreglement. 

 

 

Aldus vastgesteld door de Ledenraad van Coöperatie Menzis U.A. in zijn vergadering van  

6 december 2018. 

 

 


