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REGLEMENT LEDENRAAD COÖPERATIE NATUURRIJK LIMBURG U.A.
(versie 15 februari 2022)

Artikel 1 – Algemeen, status en inhoud van de regels
1.1

1.2

1.3

1.4

Dit reglement Ledenraad (het ‘Reglement’) is opgesteld ingevolge artikel 22 van de
statuten en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Ledenraad
van toepassing zijn op grond van wetgeving en statuten.
In geval van strijdigheid van bepalingen in dit Reglement met wetgeving of statuten,
vervallen betreffende bepalingen. Indien één of meer van de bepalingen uit het
Reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan. Ongeldige bepalingen zullen vervangen worden door geldige
bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking ervan, zoveel
mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
Dit Reglement is op 15 februari 2022 vastgesteld door de Ledenraad van Coöperatie
Natuurrijk Limburg U.A. (‘CNL’) en kan bij besluit van diezelfde Ledenraad worden
gewijzigd.
Onder schriftelijk wordt in dit Reglement tevens begrepen langs elektronische weg.

Artikel 2 – Incidentele buitenwerkingstelling
2.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 kan de Ledenraad in overleg met het
Bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.

Artikel 3 – Samenstelling Ledenraad
3.1

3.2

3.3

3.4

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat bij voorkeur uit 15
leden. CNL streeft ernaar om in ieder geval minimaal 11 ledenraadsleden te hebben.
De Ledenraad vormt de algemene vergadering in de zin van de wet en fungeert
daarnaast als adviesorgaan voor het Bestuur bij het ontwikkelen van beleid.
Gelet op de uitdaging van CNL (i.e. biodiversiteit bevorderen door landbouw en
natuur dichter bij elkaar brengen en met name actieve agrarische bedrijven de
transitie naar een natuur-inclusieve landbouw laten maken) streeft de Ledenraad
ernaar samengesteld te zijn uit 75% (oftewel 11 c.q. minimaal 7 á 8) bedrijfsleden en
25% (oftewel 4 c.q. minimaal 2 à 3) niet-bedrijfsleden.
Bedrijfsleden zijn eigenaren van een agrarisch bedrijf, die hun inkomen in hoofdzaak
verkrijgen uit hun agrarische activiteiten (inclusief de vergoeding voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer) binnen betreffend bedrijf. Niet-bedrijfsleden zijn alle
overige leden. Tijdens de verkiezing van nieuwe ledenraadsleden zal aan de hand
van alsdan overhandigde persoonsgegevens en/of gesprekken door de
Vacaturecommissie (zie artikel 4, lid 1) worden vastgesteld of kandidaten bedrijfslid
zijn of niet.
Bij de samenstelling van de Ledenraad staat de kwaliteit van kandidaten voorop.
Daarnaast streeft de Ledenraad bij haar samenstelling tevens naar diversiteit in:
a) leeftijd: 3 à 5 leden jonger dan 45 jaar, 3 à 5 leden van 45 tot 55 jaar en 5 à 8
leden van 55 jaar of ouder;
b) geslacht: minimaal 3 vrouwelijke leden;
c) type beheer: minimaal 3 leden met overwegend beheer ‘open akkerland’, minimaal
1 ‘open grasland’ en minimaal 3 ‘droge dooradering’;
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d) geografische afkomst: 3 á 4 leden uit Noord-Limburg1, 4 à 5 leden uit MiddenLimburg2, 6 à 7 leden uit Zuid-Limburg3 (dan wel een relatief soortgelijk aantal bij
minder dan in totaal 15 ledenraadsleden).
Artikel 4 – Verkiezing en (her)benoeming
Benoeming:
4.1
Voor de verkiezing en benoeming van ledenraadsleden wordt een
Vacaturecommissie ingesteld. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit 3 ledenraadsleden en 1 bestuurslid en wordt ondersteund door de directeur en 1 externe
(HR-)deskundige. Waar in dit artikel wordt gesproken van "de verkiezingsdatum" is
bedoeld de datum waarop de uitslag van de gehouden verkiezing wordt vastgesteld.
4.2
De leden van de Vacaturecommissie (inclusief de externe deskundige) worden
benoemd door de Ledenraad.
4.3
Uiterlijk twee maanden vóór de verkiezingsdatum nodigt de Vacaturecommissie alle
leden van de coöperatie uit om zich verkiesbaar te stellen. Deze uitnodiging gebeurt
schriftelijk en wordt ook gepubliceerd op de website van de coöperatie. In de
uitnodiging wordt verwezen naar de profielschets die voor Ledenraadsleden geldt.
Tevens kan worden aangegeven welke andere factoren relevant zijn voor deze
vacature in verband met het streven naar een evenwichtige en representatieve
samenstelling van de Ledenraad.
4.4
Kandidaten kunnen zich gedurende een periode van 21 dagen na dagtekening van
de uitnodiging schriftelijk bij de Vacaturecommissie aanmelden. Kandidaten vullen
daartoe een beschikbaar gesteld vragenformulier in met:
a) een korte persoonsbeschrijving met naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
geslacht, type werkzaamheden (niet actief, in loondienst of eigen bedrijf met
korte beschrijving daarvan) en type ANLB-beheer dat ze uitvoeren;
b) hun motivatie voor de vervulling van het lidmaatschap van de Ledenraad.
4.5
De Vacaturecommissie toetst de aangemelde kandidaten op de voor de
Ledenraadsleden geldende profielschets en op eventuele andere relevante factoren.
Vervolgens stelt de Vacaturecommissie een kieslijst op. Eventueel kan zij – in geval
van meerdere kandidaten – een volgorde van voorkeur vermelden.
4.6
De kieslijst wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ter beoordeling en advisering aan
het Bestuur voorgelegd.
4.7
Vervolgens wordt de kieslijst met het advies van het Bestuur aan de Ledenraad
voorgelegd. De Ledenraad bepaalt welke persoon (c.q. welke personen) aan de
leden zal (c.q. zullen) worden voorgedragen. Uiterlijk één week vóór de
verkiezingsdatum wordt de door de Ledenraad voorgedragen persoon/personen
schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt en wordt dit ook gepubliceerd op de
website van de coöperatie.
4.8
De verkiezing vindt digitaal plaats. Het Bestuur stuurt te samen met de gegevens van
de voorgedragen kandidaat een instructie naar de leden hoe zij aan de verkiezing
kunnen deelnemen. Ieder lid heeft één stem.
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Noord-Limburg omvat de gemeenten: Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray
Midden-Limburg omvat: Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert
3 Zuid-Limburg omvat: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal
2
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4.9

4.10

4.11

4.12
4.13

In geval van één kandidaat wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen indien méér
dan de helft van de uitgebrachte stemmen voor de kandidaat zijn uitgebracht.
Ongeldige en blanco stemmen en stemonthoudingen gelden als niet-uitgebrachte
stemmen.
In geval van meerdere kandidaten voor één positie wordt de kandidaat met het
grootst aantal stemmen geacht te zijn gekozen. Zijn er meerdere gelijkaardige
posities met meerdere daarop passende kandidaten worden de kandidaten gekozen
in volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen.
De Vacaturecommissie stelt de uitslag van de verkiezing vast en bericht daar de
leden schriftelijk over. Uit respect en ter bescherming van de gekandideerde
personen wordt daarbij het aantal behaalde stemmen niet openbaar gemaakt. De
uitslag wordt ook op de website van de coöperatie vermeld.
Gekozen kandidaten worden door de Ledenraad benoemt tot ledenraadslid in de
eerstvolgende ledenraadsvergadering na de verkiezingsdatum.
Indien volgens voormelde procedure een vacante positie niet wordt ingevuld, vindt zo
spoedig mogelijk een nieuwe verkiezingsprocedure plaats.

Herbenoeming:
4.14 Voor de herbenoeming van een lid van de Ledenraad, maakt de Vacaturecommissie
steeds een zorgvuldige afweging. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de
wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Ledenraad heeft vervuld. De
Vacaturecommissie vermeldt bij iedere voordracht tot herbenoeming dat en waarom
de voorgedragen kandidaat zijn taak als lid van de Ledenraad naar behoren heeft
vervuld.
4.15 Bij een herbenoemingsprocedure is er geen mogelijkheid voor andere leden zich te
kandideren. In geval een aan de leden voor herbenoeming voorgedragen kandidaat
niet de helft of meer van de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt hij/zij geacht niet te
zijn herkozen en zal hij/zij niet voor herbenoeming in aanmerking komen. Op dat
moment ontstaat een vacature waarvoor de hiervoor beschreven benoemingsprocedure in werking gezet zal worden.
4.16 Voor de gevallen en procedures waarin bovengenoemde omschrijvingen onder 4.1 tot
en met 4.15 niet voorzien, beslist de Vacaturecommissie.

Artikel 5 - Zittingsperiode, schorsing en aftreden/ontslag
5.1

5.2

5.3

De Ledenraad stelt - in aansluiting op de statutaire zittingstermijnen - een rooster van
aftreden op, waarbij met het oog op een zekere continuïteit gestreefd wordt naar
enige spreiding in de momenten van mogelijke herbenoeming c.q. aftreden.
Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad worden geschorst. Dit kan in ieder
geval indien naar het oordeel van de Ledenraad het vermoeden bestaat van
gebeurtenissen en omstandigheden die een grond vormen voor een ontslag als
bedoeld in de onderdelen c en d van lid 3 van dit artikel.
Een lid van de Ledenraad treedt af c.q. wordt ontslagen:
a) doordat en per het tijdstip waarop hij/zij niet langer meer lid is;
b) doordat en per het tijdstip waarop hij/zij wordt benoemd tot lid van het Bestuur
van CNL;

4

REGLEMENT LEDENRAAD COÖPERATIE NATUURRIJK LIMBURG U.A.
(versie 15 februari 2022)

c) doordat:
i.
het lid van de Ledenraad handelt in strijd met de Statuten, enig
reglement van CNL of de besluiten van organen van CNL;
ii.
hij/zij CNL op onredelijke wijze benadeelt;
iii.
in redelijkheid van CNL niet kan worden gevraagd het lidmaatschap
van de Ledenraad te laten voortduren;
d) bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of
wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Ledenraad is geboden.
Artikel 6 – Vergoeding
6.1

6.2
6.3

Aan de leden van de Ledenraad komt een vergoeding toe voor het voorbereiden en
bijwonen van vergaderingen van de Ledenraad en voor de met de functie van lid van
de Ledenraad samenhangende werkzaamheden (waaronder deelname aan
commissies van de Ledenraad).
Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals
reiskosten, worden aan de leden van de Ledenraad vergoed.
Het bedrag van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en het bedrag van de in lid 2
bedoelde kosten die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede de wijze en het
tijdstip waarop deze worden betaald, worden minimaal één keer in de vier jaar door
de Ledenraad vastgesteld.

Artikel 7 – Taken en bevoegdheden van de Ledenraad
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

De Ledenraad dient haar goedkeuring te verlenen voor het aangaan van
overeenkomsten, waarbij (zoals beschreven in de statuten artikel 12, lid 10, sub d)
aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend van meer dan € 250.000,-;
De Ledenraad dient haar goedkeuring te verlenen voor (zoals beschreven in de
statuten artikel 12, lid 10, sub e) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter
leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan Natuurrijk Limburg verleend bankkrediet, boven een bedrag van € 250.000,-.
De Ledenraad dient haar goedkeuring te verlenen voor investeringsbesluiten (zoals
beschreven in de statuten artikel 12, lid 10, sub i) van € 250.000,- of meer.
Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien deze besluiten voortvloeien uit een
reeds goedgekeurd jaarplan/begroting. Alsdan zal het Bestuur de Ledenraad achteraf
informeren over betreffende besluiten.
De leden van de Ledenraad zijn lid op persoonlijke titel en nemen zitting in de
Ledenraad zonder last en ruggenspraak.
De leden van de Ledenraad dragen er zorg voor dat de opvattingen van de leden op
de juiste wijze doorklinken binnen Natuurrijk Limburg.

Artikel 8 – Vergaderschema, agenda en vergaderwerkwijze
8.1

De Ledenraad vergadert volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema, waarin
de data en – voor zover mogelijk en in lijn met het bepaalde in de statuten - de te
behandelen onderwerpen zijn opgenomen.

5

REGLEMENT LEDENRAAD COÖPERATIE NATUURRIJK LIMBURG U.A.
(versie 15 februari 2022)

8.2

8.3

8.4

8.5

Het Bestuur stelt de concept-agenda op van een formele vergadering. Bij elk
agendapunt wordt aangegeven of het ter kennisname, ter bespreking of ter
besluitvorming c.q. goedkeuring is. Deze concept-agenda wordt ter afstemming en ter
aanvulling voorgelegd aan de leden van de Ledenraad. Hierna stelt het Bestuur de
agenda in principe vast.
Met het oog op een goede voorbereiding ontvangen de ledenraadsleden tijdig – bij
voorkeur uiterlijk een week voor de vergadering – alle bij de agendapunten
behorende relevante stukken.
De voorzitter laat bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vaststellen en
leidt vervolgens de vergadering. Daarbij bewaakt hij/zij de kwaliteit van het overleg
binnen de Ledenraad en – indien aan de orde – met de aanwezige bestuursleden.
Van de ledenraadsvergadering wordt een verslag op hoofdpunten (inclusief een
vermelding van de aan- en afwezigen) en een actielijst gemaakt. Het (concept-)
verslag en de (concept-)actielijst worden zo snel mogelijk na de vergadering aan de
ledenraadsleden ter kennisname toegezonden. De vaststelling ervan geschiedt op de
eerstvolgende ledenraadsvergadering.

Artikel 9 – Besluitvorming
9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

Een lid van de Ledenraad kan één medelid van de Ledenraad schriftelijk machtigen
om voor en namens hem de vergadering van de Ledenraad bij te wonen en daarin
het stemrecht uit te oefenen. Een lid van de Ledenraad kan voor ten hoogste één
ander lid van de Ledenraad als gemachtigde optreden.
Bij het uitoefenen van het stemrecht houden ledenraadsleden rekening met de
belangen van alle leden. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen derhalve
geen individuele belangen of deelbelangen van leden of van groepen van leden.
Indien Natuurrijk Limburg voorziet in stemuitbrenging op geautomatiseerde wijze,
wordt het stemrecht ter vergadering op die wijze uitgebracht.
De voorzitter deelt na afloop van een stemming de uitslag van de stemming over het
desbetreffende agendapunt aan de vergadering mee onder vermelding hoeveel van
de leden vóór het voorstel hebben gestemd, hoeveel tegen en hoeveel zich van
stemming hebben onthouden.
Ook indien een lid van de Ledenraad tegen een voorstel heeft gestemd of zich van
stemming heeft onthouden en het desbetreffende voorstel door de Ledenraad is
aangenomen, zal het lid het aldus genomen besluit loyaal verdedigen en uitdragen.

Artikel 10 - Commissies van de Ledenraad
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

Door de Ledenraad wordt een Vacaturecommissie ingesteld. De Vacaturecommissie
heeft tot taak de verkiezing van Ledenraadsleden te begeleiden en voor te bereiden.
Door de Ledenraad wordt een Financiële Commissie ingesteld. Deze commissie heeft
tot taak de voorbereiding c.q. verdieping van financiële agendapunten.
Leden van een commissie worden voor een nader te bepalen periode benoemd. Na
deze periode kunnen ze worden herbenoemd voor wederom een nader te bepalen
periode.
Leden van een commissie kunnen door de Ledenraad worden ontheven uit hun taak.
De werkzaamheden in commissies worden bezoldigd op eenzelfde wijze als die van
de ledenraad.
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Artikel 11 – Introductie- en opleidingsprogramma
11.1

Elk lid van de Ledenraad volgt na zijn/haar benoeming een door Natuurrijk Limburg in
overleg met de Ledenraad samengesteld introductie- en opleidingsprogramma,
waarin onder meer aandacht wordt besteed aan:
a) een introductie over de actualiteiten en gang van zaken bij Natuurrijk Limburg;
b) het inhoudelijk werkveld van agrarisch, natuur- en landschapsbeheer;
c) de financiële verslaggeving door Natuurrijk Limburg;
d) de verantwoordelijkheden van de leden van de Ledenraad.

Artikel 12 – Gedragsregels
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

De leden van de Ledenraad dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om hun
functie naar behoren te kunnen uitoefenen.
Het functioneren van Ledenraadsleden kenmerkt zich door resultaatgerichtheid,
openheid en integriteit, samenwerkingsbereidheid en authenticiteit.
De leden van de Ledenraad wonen alle vergaderingen van de Ledenraad bij,
behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte, familie omstandigheden en
buitengewone omstandigheden op hun bedrijf. Indien zij verhinderd zijn, melden zij
zich zo snel als mogelijk af bij Natuurrijk Limburg.
De ledenraadsleden zijn zich bewust van en blijven in hun rol en taak. Indien ze op
andere zaken worden aangesproken, verwijzen ze door naar Bestuur en/of
Werkorganisatie.
Jaarlijks evalueert de Ledenraad zijn eigen functioneren en zijn relatie met het
Bestuur. Eens in de drie jaar zal de Ledenraad zich hierin laten bijstaan door externe
begeleiding.

Artikel 13 – Geheimhouding
13.1

Elk lid van de Ledenraad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie
verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het
vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
Leden en oud-leden van de Ledenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de
Ledenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter
beschikking van derden stellen, tenzij Natuurrijk Limburg deze informatie openbaar
heeft gemaakt of nadrukkelijk is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek
bekend is.

Getekend namens de Ledenraad, 15 februari 2022,

voorzitter

7

