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Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering
van Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a.
(de ‘Coöperatie’) op 6 december 2012.

Reikwijdte
Artikel 1
Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 52 van de
statuten van de Coöperatie en geeft, in aanvulling op de
wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot
aangelegenheden van de algemene vergadering.

Recht van inspectie van stallen en weiden
Artikel 6
De leden van het bestuur of diens gemachtigde, kunnen te
allen tijde van de melkveehouders verlangen met hen en zo
nodig vergezeld van een deskundige, de stallen en weiden te
bezoeken, teneinde een onderzoek in te stellen naar de gezondheid van het vee en zich te overtuigen of de bepalingen
ter zake de voeding en de verpleging van het vee, de winning
en de behandeling van de melk, getrouw worden nageleefd.
Zij hebben tevens het recht om van de melk en het voeder
monsters te nemen of te doen nemen.

Verplichtingen van de leden

Afgekeurde melk
Artikel 7

Verplichtingen inzake melklevering,
regeling van het melkvervoer
Artikel 2

Het bestuur of diens gemachtigde houdt toezicht op de
hoedanigheid van de geleverde melk en heeft het recht
melk, welke naar zijn oordeel ongeschikt is voor de zuivelindustrie of meer in het bijzonder voor de kaasindustrie, af te
keuren. Afgekeurde melk moet worden teruggenomen, de
reden van afkeuring wordt aan de betrokkenen schriftelijk
medegedeeld.

2.1	De leden zijn verplicht de melk te leveren op de dagen
waarop door de Coöperatie melk wordt opgehaald. Al
de melk moet steeds zo vers mogelijk worden geleverd.
Alle bijzonderheden van het melkvervoer worden door
de Coöperatie geregeld.
2.2 De leverantie vindt plaats ‘af boerderij’.

Verbodsbepalingen
Artikel 3
Het is de leden verboden melk te leveren die niet voldoet
aan de voorschriften ten aanzien van kwaliteit en winning
van de melk, zoals die door de daartoe bevoegde instanties
zijn uitgevaardigd.

Bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte
Artikel 4
Bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte ten huize van
een lid of onder zijn vee, is dat lid verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het bestuur. Het betrokken lid is
verplicht zich te onderwerpen aan de maatregelen, welke
het bestuur in zodanig geval wenselijk acht.

Voorzorgsprincipe
Artikel 5
In voorkomende gevallen zoals bedoeld in artikel 3 en 4
van dit reglement en in die gevallen waarin de overheid, in
verband met een bijzondere situatie, het voorzorgsprincipe
hanteert waardoor de melk (voorlopig) niet zijn normale
bestemming mag krijgen, is de Coöperatie niet verplicht tot
inname van de melk waarop een en ander van toepassing
is. Voor melk waarop een en ander van toepassing is en die
evenwel is of wordt ingenomen kunnen de extra kosten en
of de mindere opbrengsten worden ingehouden.
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Het wegen van de melk en het nemen van monsters
Artikel 8
De via rijdende melkontvangst geleverde melk wordt bij
de leverancier gemeten. Steekproef-gewijs wordt hierop
controle uitgeoefend. Meerdere melkmalen kunnen in een
keer opgehaald worden volgens een vastgesteld schema. De
leveranciers worden van de geleverde hoeveelheid melk en
de datum van levering regelmatig op de hoogte gesteld. Voor
het onderzoek op vet- en eiwitgehalte wordt zoveel mogelijk
per leverantie een monster genomen. Op willekeurige tijdstippen wordt de melk van ieder lid op kwaliteit onderzocht.

Ontzetting van het recht tot levering melk
Artikel 9
Wanneer een lid zich ten opzichte van de Coöperatie schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen of aan het ter
verwerking geven van melk die niet voldoet aan de voorschriften ten aanzien van kwaliteit en winning van de melk,
kan het bestuur het lid, al dan niet tijdelijk, het recht tot
levering ontzeggen. Dit laat onverlet de mogelijkheid tot het
opleggen van een boete, zoals bedoeld in artikel 21 van dit
reglement.

Het bestuur
Artikel 10

De raad van beheer. Verkiezing van leden.
Stellen van kandidaten
Artikel 11
11.1	Voor de verkiezing van een lid van de raad van beheer
kan worden volstaan met een enkelvoudige kandidaatstelling op voordracht van de raad van beheer. De
naam van de kandidaat moet op de agenda zijn vermeld. Tien of meer leden hebben het recht voor elke
vacature een kandidaat op te geven, welke 1 dag voor
de vergadering aan de raad van beheer schriftelijk moet
zijn opgegeven.
11.2	Ten aanzien van het vorige lid 11 geldt als regel dat
indien bij een eerste stemming geen absolute meerderheid wordt behaald, er een tweede stemming zal plaats
vinden. Bij de derde stemming zal er gestemd worden
tussen de twee (2) personen die in de tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigd
hebben.
11.3 Overige bepalingen betreffende de raad van beheer
zijn nader geregeld in het reglement van de raad van
beheer.

Oproeping algemene vergaderingen
Artikel 12
De oproeping voor een algemene vergadering vindt plaats
door een uitnodiging per post, door plaatsing in plaatselijke
bladen of per elektronische mail aan het adres dat door het
betrokken lid voor dit doel is bekend gemaakt. In deze uitnodiging staan de datum, het tijdstip van aanvang, de plaats
van de algemene vergadering en de agenda vermeld.

Het spreken in de algemene vergadering
Artikel 13

Financiële bepalingen
Bevoegdheden van het bestuur
Artikel 15
Het bestuur is bevoegd tot:
1. 	Het aangaan van leningen of het verhogen van leningen of het verhogen van leningen of kredieten met
een bedrag van hoogstens drie miljoen euro (EUR
3.000.000,00) per jaar mits de totale schuldenlast der
coöperatie hierdoor een bedrag van zes miljoen euro
(EUR 6.000.000,00) niet overschrijdt.
2. 	Het stichten, aankopen, vernieuwen of uitbreiden van
gebouwen, of het aankopen van grond of machines,
waarvan de som of wel waarvan de raming in enig jaar
een bedrag van vier miljoen euro (EUR 4.000.000,00)
niet te boven gaan.
3. 	Het huren of leasen van onroerende goederen en van
roerende bedrijfsmiddelen, mits de totaal jaarlijks te
betalen huursom een bedrag van vijfhonderd duizend
euro (EUR 500.000,00) niet te boven gaat.
4. 	Het vervreemden van onroerende goederen, waarbij
de opbrengst een bedrag van een miljoen vijfhonderd
duizend euro (EUR 1.500.000,00) niet overschrijdt.
5. 	Het zich aansluiten als lid bij verenigingen of het deelnemen in ondernemingen, mits de aansprakelijkheid
voor de schulden van de coöperatie of de deelneming
in het kapitaal een bedrag van twee miljoen euro
(EUR 2.000.000,00) niet te boven gaat.
6. 	Voor hogere bedragen is de machtiging van de
algemene ledenvergadering nodig.

Betaling van de melk
Artikel 16

Zij, die in de algemene vergadering het woord wensen te
voeren, melden zich daartoe aan bij de voorzitter. Deze geeft
de verschillende sprekers het woord in de volgorde, waarin
zij zich hebben aangemeld. De voorzitter is niet verplicht
toe te staan dat dezelfde spreker over eenzelfde onderwerp
meer dan twee keer het woord voert.

De betalingen van de geleverde melk heeft plaats per
kilogram (kg) waarbij volgens door het bestuur vastgestelde
normen rekening wordt gehouden met:
a. het vetgehalte;
b. het eiwitgehalte;
c. de kwaliteit.

Rechten van de voorzitter
Artikel 14

De raad van beheer kan op voorstel van het bestuur bepalen
dat bij de vaststelling van het per kg uit te betalen melkgeld
een bedrag in de berekening wordt opgenomen, dat
onafhankelijk is van de hierboven genoemde factoren.

De voorzitter heeft het recht de discussie over een zaak te
schorsen of te sluiten. Hij kan tevens, na zijn medeleden
van de raad van beheer te hebben gehoord, te allen tijde de
vergadering schorsen of sluiten.

De bepalingen betreffende het bestuur zijn nader geregeld in
het bestuursreglement.
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Wanneer de afrekeningen plaats hebben
Artikel 17
Eenmaal in de maand wordt aan de leden afrekening
gedaan.

Wijze van afrekening
Artikel 18
Aan de leveranciers wordt het hun toekomende middels
bank - periodiek, als bedoeld in het vorige artikel betaald.

Melklevering
Artikel 19
De algemene vergadering kan besluiten of de Coöperatie al
dan niet melk van niet-leden zal verwerken of ter verwerking door derden aanneemt. In het eerste geval beslist het
bestuur voor ieder geval afzonderlijk of een niet-lid, dat
zich daarvoor aanmeldt, tot de melklevering zal worden
toegelaten. De leveranciers hebben zich te onderwerpen
aan, en voor hen gelden, dezelfde bepalingen betreffende
de melklevering en alles wat daarop betrekking heeft, hierbij
inbegrepen de boetebepalingen, als voor de leden zijn vastgesteld. De inhoud van deze bepalingen wordt aan hen medegedeeld. Daarboven kunnen door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, aan de melklevering door
niet-leden bijzondere voorwaarden worden verbonden. Bij
de afrekening van de melk met een veehouder, niet-lid, kan
een bedrag op dezelfde tijd en wijze vastgesteld en ingehouden als de ledenreserve, ten name van de veehouder op een
renteloze leningsrekening worden bijgeschreven. Aflossing
geschiedt op dezelfde wijze en tijd als de terugbetaling van
de ledenreserve.

overtreding eveneens een bedrag overeenkomend met
maximaal de waarde van de melk geleverd in de laatst
bekende afrekenperiode als boete worden opgelegd.
Elke boete is uitgedrukt in de prijs die in het voorafgaande boekjaar aan de leden is betaald voor 1 kg melk
van de in dat jaar bij de Coöperatie geldende gemiddelde gehaltes aan vet en eiwit.

Inning van de boete
Artikel 22
Het bestuur heeft het recht het bedrag van de boete van de
aan de overtreders verschuldigde gelden, bedoeld bij de afrekeningen, omschreven in artikel 18 (‘Wijze van afrekening’)
van dit reglement, in te houden. Mocht dit bedrag niet toereikend zijn, dan wordt door het bestuur een termijn vastgesteld, binnen welke de betaling van het nog verschuldigde
plaats moet hebben. Dit wordt schriftelijk aan het betrokken
lid medegedeeld. Door niet voldoen aan de verplichtingen
tot betaling binnen die termijn, is het betrokken lid, zonder
dat enige verdere aanzegging zal geschieden, in gebreke.

Schadevergoeding
Artikel 23
23.1 	Het bestuur kan schade ontstaan wegens het niet
voldoen aan normen gesteld in of bij artikel 4 (‘Bij het
uitbreken van een besmettelijke ziekte’) op het lid verhalen. Het bestuur stelt de schade vast en de termijn
waarbinnen de betaling moet plaatsvinden, hetgeen
het lid schriftelijk wordt meegedeeld.
23.2 	Door niet voldoen aan de verplichting tot betaling binnen die termijn, is het betrokken lid, zonder dat enige
verdere aanzegging zal geschieden, in gebreke.

Slotbepalingen

Reclames
Artikel 24

Geschillen aan de fabriek
Artikel 20

Reclames van welke aard ook moeten steeds binnen twee
maal 24 uur bij het bestuur zijn ingediend. Na die tijd behoeven zij niet meer te worden aangenomen.

Is er sprake van geschillen tussen de leden en de Coöperatie,
fabrieksaangelegenheden betreffende, dan zijn de leveringsvoorwaarden leidend.

Boetebepalingen
Artikel 21
21.1 	Bij overtredingen van een van de bepalingen, genoemd
in artikel 8 lid 1 en 3 (‘Rechten en verplichtingen
van de leden’) van de statuten, kan het bestuur per
overtreding een boete opleggen overeenkomend met
maximaal de waarde van de melk geleverd in de laatst
bekende afrekenperiode.
21.2 	Bij overtreding van een van de hierna te noemen
artikelen van dit reglement kan per overtreding door
het bestuur een bedrag overeenkomend met maximaal
de waarde van de melk in de laatst bekende afreken
periode als boete worden opgelegd:
-	artikel 2 lid 1 (‘Verplichtingen inzake melklevering,
regeling van het melkvervoer’);
-	artikel 4 (‘Bij het uitbreken van een besmettelijke
ziekte’); en
artikel 5 (‘Voorzorgsprincipe’).
21.3	Bij overtreding van een besluit van de algemene
vergadering of een voorschrift krachtens de statuten
of dit reglement gemaakt, kan door het bestuur per
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Wijziging van het algemeen reglement
Artikel 25
Wijziging van dit reglement kan plaats hebben in iedere algemene vergadering, mits het voorstel daartoe in de oproeping
is vermeld.
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