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Statuten

Naam en zetel
Artikel 1
1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: 
 ONDERLING FONDS ‘SLIEDRECHT’ B.A. (hierna te noemen: de vereniging).
2. De vereniging is gevestigd te Sliedrecht.
3. De vereniging is opgericht op 2 juni 1903

Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel met haar leden op nader bij of krachtens deze statuten 
vastgestelde en/of vast te stellen voorwaarden en/of reglementen op onderlinge grond-
slag verzekeringsovereenkomsten te sluiten, teneinde aan haar leden bij overlijden een 
geldelijke uitkering te verzekeren tegen betaling van een maandelijkse voorschotpremie, 
dan wel door het storten van een koopsom.

Lidmaatschap
Artikel 3
1. Alleen zij, die als verzekerde bij de vereniging een overeenkomst van verzekering heb-

ben lopen zijn, van rechtswege, lid van de vereniging; hierna genoemd ‘lid-verzekerde’.
2. Als lid-verzekerde kunnen worden aangenomen alle in goede gezondheid verkerende 

personen, die de leeftijd van zesenzeventig jaar nog niet hebben bereikt. Het dagelijks 
bestuur kan desgewenst een medische verklaring van goede gezondheid verlangen.

3. Degene, die lid-verzekerde van de vereniging wenst te worden, meldt zich aan voor een 
overlijdensverzekering bij het dagelijks bestuur, bij een door het algemeen bestuur be-
noemde of te benoemen vertegenwoordiger, of bij de administrateur van de vereniging.

4. Voor minderjarige personen geschiedt aanmelding door de ouders, casu quo voogden.
5. Het dagelijks bestuur is bevoegd om zonder opgaaf van redenen verzekeringen te wei-

geren. Tegen een dergelijke beslissing kan in beroep worden gegaan bij het algemeen 
bestuur. Tegen een beslissing van het algemeen bestuur is geen beroep mogelijk.

Artikel 4
1. Uiterlijk binnen een maand na aanmelding voor een overlijdensverzekering moet door 

het dagelijks bestuur omtrent de acceptatie worden beslist. Bij acceptatie wordt bin-
nen een maand na dit besluit een polis verstrekt. Op het moment dat de verzekering 
ingaat, neemt het lidmaatschap een aanvang. De polis gaat in op de eerste dag van de 
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komende maand. Bij overlijden tussen het afsluiten en de ingangsdatum bestaat geen 
recht op uitkering.

2. De aanmelding op last van personen, geheel aan het gezin of de familie van de te ver-
zekeren persoon vreemd, wordt alleen aangenomen op voorwaarde dat de polis wordt 
afgegeven aan de te verzekeren persoon, respectievelijk ouders of voogden van een 
minderjarig kind.

3. Bij nieuw lidmaatschap wordt, per gezin, een gratis exemplaar van de statuten en het 
huishoudelijk reglement verstrekt. Onder gezin wordt verstaan een groep van 2 of 
meer personen tussen wie een affectieve- of familierelatie bestaat en die duurzaam 
op één adres wonen, zonder dat sprake is van kamerverhuur. Tot het gezin behoren 
tevens geadopteerde-, pleeg- en stiefkinderen.

4. Bij royement, opzegging of overlijden moet de polis worden ingeleverd.
5. De lid-verzekerde heeft tot veertien dagen na de ingangsdatum van de verzekering, 

de gelegenheid af te zien van deze verzekering. Deze opzegging dient schriftelijk te 
worden gedaan aan het dagelijks bestuur en kan zijn zonder opgaaf van reden(en).

Artikel 5
1. Indien binnen zes maanden, na de ingangsdatum van een nieuwe verzekering, bij het 

dagelijks bestuur twijfel mocht bestaan omtrent de goede gezondheid van de betref-
fende lid-verzekerde, kan het dagelijks bestuur, van de lid-verzekerde, respectievelijk 
van de ouders of voogden van een minderjarig verzekerd kind, een verklaring eisen 
van een bevoegde arts -niet zijnde zijn huisarts- dat de gezondheidstoestand van de 
lid-verzekerde bij het ingaan van de verzekering goed was.

2. De kosten van deze gezondheidsverklaring komen voor rekening van de betreffende lid-
verzekerde, respectievelijk de ouders of voogden van een minderjarig verzekerd kind.

3. Van twijfel bij het bestuur, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan in elk geval sprake 
zijn indien een lid-verzekerde komt te overlijden binnen zes maanden na de ingangs-
datum van een nieuwe verzekering.

4. De vereniging is niet tot enige uitkering gehouden, zolang de verklaring als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel niet door het bestuur is ontvangen.

Artikel 6
1. De vereniging verzekert haar leden-verzekerden een uitkering bij overlijden tot een bij 

het huishoudelijk reglement vast te stellen maximum bedrag.
2. De voorschotpremies, geregeld volgens vastgestelde tarieven, zijn verschuldigd ge-

durende vijfentwintig jaar, respectievelijk veertig jaar of tot eerder overlijden van de 
lid-verzekerde.
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3. De koopsommen, geregeld volgens vastgestelde bedragen, zijn per direct verschuldigd.

Artikel 7
Iedere meerderjarige lid-verzekerde is bevoegd tot het bijwonen van de algemene leden-
vergaderingen en heeft het recht de jaarstukken en de notulen van de laatstgehouden 
algemene ledenvergadering in te zien.

Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van de lid-verzekerde op het tijdstip van overlijden;
b. door royement als lid krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, genomen 

op voorstel van het algemeen bestuur, met ingang van de dag na die, waarop het be-
sluit tot royement genomen wordt;

c. als de lid-verzekerde niet meer bij de vereniging is verzekerd;
d. door opzegging door de lid-verzekerde van alle polissen.
2. Een lid-verzekerde kan als lid worden geroyeerd wegens:
a. het niet voldoen aan of overtreden van enige bepaling van de statuten en of het regle-

ment;
b. het niet voldoen aan of overtreden van enig besluit of voorschrift gegeven door de 

algemene ledenvergadering of het algemeen bestuur dan wel het dagelijks bestuur;
c. handelingen in strijd met de belangen van de vereniging.
3. Een lid-verzekerde die op grond van lid 2 van dit artikel als lid wordt geroyeerd, verliest 

vanaf de dag van royement:
a. al zijn rechten uit hoofde van het lidmaatschap;
b. het recht om nog langer mee te delen in de financiële resultaten van de vereniging in 

de vorm van premierestitutie en bijschrijvingen op premievrije polissen;
c. het recht om het bedrag waarvoor hij verzekerd is te verhogen.
4. Een op grond van lid 2 van dit artikel geroyeerd lid behoudt als verzekerde zijn reeds 

bestaande rechten op uitkering bij overlijden uit hoofde van:
a. zijn premievrije polissen, zo hij die heeft, inclusief de (eventuele) bijschrijvingen uit de 

periode voorafgaande aan het royement;
b. zijn premieplichtige polissen, zo hij die heeft, tenzij deze op grond van artikel 9 zijn of 

worden geroyeerd.
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Polissen / geschillen / beëindiging en opzegging
Artikel 9
Indien een lid-verzekerde stopt met het betalen van voorschotpremies dan wordt deze 
verzekering onverminderd voortgezet zolang de in de verzekering aanwezige waarde dat 
toelaat. Zodra de verzekering geen waarde meer heeft, eindigt deze verzekering.

Artikel 10
1. De opzegging van polissen door een lid-verzekerde, respectievelijk door de ouders 

of voogden van een minderjarig verzekerd kind, dient schriftelijk bij de vereniging te 
worden ingediend.

 De minimum opzegtermijn bedraagt twee maanden.
2. Een voormalige lid-verzekerde, wiens lidmaatschap is geëindigd wegens opzegging 

van alle polissen, welke voormalige lid-verzekerde op het moment van opzegging over 
één of meerdere premievrije polis(sen) beschikte, behoudt het recht op uitkering bij 
overlijden uit hoofde van deze premievrije polis(sen), tenzij hij hiervan schriftelijk uit-
drukkelijk afstand heeft gedaan.

3. Bij opzegging van polissen, blijft de betreffende lid-verzekerde aansprakelijk voor de 
nakoming van al zijn verplichtingen jegens de vereniging die zijn ontstaan in de peri-
ode voor de datum waarop de opzegging effectief wordt of is geworden.

Artikel 11
Eventuele geschillen ten aanzien van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst 
kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van de vereniging. 
Indien dit niet tot een oplossing leidt, staat het een lidverzekerde vrij het geschil voor te 
leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Premie
Artikel 12
1. De leden-verzekerden betalen periodiek een voorschotpremie, op de door hen te be-

talen definitieve premie, op de wijze, welke bij tarief nader wordt vastgesteld.
2. Bij besluit van de ledenvergadering kan, op voorstel van het algemeen bestuur, naar om-

standigheden tot verhoging of verlaging van de voorschotpremie worden overgegaan.

Koopsom
Artikel 13
De leden-verzekerden hebben de mogelijkheid tot het betalen van een eenmalige koop-
som aan de vereniging.
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Artikel 14
Na betaling van de eerste voorschotpremie c.q. de koopsom heeft men bij overlijden 
recht op uitkering, zoals vervat in de polis, behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 6 
van deze statuten en hetgeen hieromtrent in het huishoudelijk reglement staat vermeld.

Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15
1. De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit minimaal vijf 

leden en maximaal zeven leden.
2. Bestuursleden worden al dan niet uit de leden-verzekerden gekozen tijdens een alge-

mene ledenvergadering en kunnen door deze worden geschorst en ontslagen.
 De voorzitter wordt in functie gekozen, de overigen worden niet in functie gekozen.
3. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. Ook leden-verze-

kerden kunnen kandidaten voordragen indien elke voordracht door tenminste vijfen-
twintig meerderjarige leden-verzekerden schriftelijk wordt ondersteund.

 De schriftelijke voordrachten moeten tenminste veertien dagen vóór de algemene le-
denvergadering wordt gehouden, bij de secretaris van de vereniging binnen zijn.

4. De leden van het algemeen bestuur treden om de vier jaar volgens rooster af, doch zijn 
terstond herkiesbaar.

5. Tussentijds benoemde bestuursleden treden af op het tijdstip waarop diegenen in 
wiens plaats zij benoemd zijn, hadden moeten aftreden.

6. Minderjarige leden zijn niet verkiesbaar als bestuurslid.
7. De functie van bestuurslid, commissaris of administrateur, respectievelijk vertegen-

woordiger, zijn niet in één persoon verenigbaar. Dubbelfuncties bij derden van be-
stuursleden die zouden kunnen leiden tot ongewenste belangenverstrengeling, zijn 
niet toegestaan.

Artikel 16
1. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een tweede voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks be-

stuur van de vereniging.
3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
4. Het dagelijks bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer alle 

leden van het dagelijks bestuur aan de besluitvorming deelnemen. Alle besluiten wor-
den genomen met algemene stemmen, bij geen eenstemmigheid wordt het onder-
werp aan het algemeen bestuur voorgelegd.
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5. De handtekening van de voorzitter en de secretaris verbinden de vereniging, bij afwe-
zigheid van één van hen tekent de penningmeester.

6. Het dagelijks bestuur houdt toezicht op de gang van zaken binnen de vereniging en is 
verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

7. Handelingen, welke aan de vereniging financiële verplichtingen opleggen die een be-
drag van € 7.500,- te boven gaan, worden door het dagelijks bestuur niet verricht, dan 
na daartoe verleende toestemming door het algemeen bestuur.

Artikel 17
1. Het algemeen bestuur stelt een administrateur aan.
2. De administrateur geniet een financiële vergoeding, vast te stellen door het algemeen 

bestuur.
3. De administrateur kan worden verplicht op de bestuursvergaderingen van het alge-

meen bestuur aanwezig te zijn en alle inlichtingen te verstrekken betreffende zijn 
werkzaamheden.

Artikel 18
1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar op plaats en tijd, door 

het dagelijks bestuur te bepalen.
2. De schriftelijke oproeping tot deze vergaderingen wordt door de secretaris gedaan, 

onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
 De verzending van de oproeping geschiedt tenminste tien dagen voor de dag, dat er 

vergaderd wordt.
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van de stem-
men wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Er kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen als er tenminste vier/vijfde 
van het aantal bestuursleden aanwezig is. In spoedeisende gevallen kunnen rechtsgel-
dige besluiten worden genomen als er tenminste drie/vijfde van het aantal bestuurs-
leden aanwezig zijn, indien het voor de overige bestuursleden onmogelijk is om op de 
bestuursvergadering aanwezig te zijn.

5. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping tot 
de vergadering ter kennis van de bestuursleden zijn gebracht, tenzij alle bestuursleden 
op de vergadering aanwezig zijn en unaniem wordt besloten het niet geagendeerde 
onderwerp te behandelen.

6. In de bestuursvergaderingen legt de penningmeester rekening en verantwoording af 
over de mutaties in de beleggingen, o.a. door overzichten te verstrekken van de stand 
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van de liquide middelen en van de beleggingen. De penningmeester brengt ook ver-
slag uit van de algemene ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Raad van commissarissen
Artikel 19
1. Het toezicht op het algemeen bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Commis-

sarissen. Deze raad bestaat uit minimaal drie leden.
2. Commissarissen worden al dan niet uit de leden-verzekerden gekozen tijdens een al-

gemene ledenvergadering en kunnen door deze worden geschorst en ontslagen.
3. Kandidaat-commissarissen worden voorgedragen door de Raad van Commissaris-

sen. Ook kunnen leden-verzekerden kandidaten voordragen indien elke voordracht 
door tenminste vijfentwintig meerderjarige ledenverzekerden schriftelijk wordt on-
dersteund. De schriftelijke voordrachten moeten tenminste veertien dagen vóór de 
algemene ledenvergadering wordt gehouden, bij de voorzitter van de Raad van Com-
missarissen binnen zijn.

4. De leden van de Raad van Commissarissen treden om de vier jaar volgens rooster af, 
doch zijn terstond herkiesbaar.

5. Tussentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip waarop diegenen in 
wiens plaats zij benoemd zijn moeten aftreden.

6. Minderjarige leden zijn niet verkiesbaar als commissaris.
8. Indien commissarissen door de algemene vergadering zijn geschorst, dient binnen een 

maand daarna door de algemene ledenvergadering te worden besloten tot opheffing 
van de schorsing of tot het verlenen van ontslag.

Artikel 20
1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.
2. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als de voorzitter of de twee andere 

commissarissen dit nodig achten op plaats en tijd door de voorzitter te bepalen.
3. Commissarissen mogen geen lid zijn van het bestuur.
4. De functie van commissaris, bestuurslid, administrateur en vertegenwoordiger zijn 

niet in één persoon verenigbaar. Dubbelfuncties bij derden van commissarissen die 
zouden kunnen leiden tot ongewenste belangenverstrengeling zijn niet toegestaan.

Artikel 21
1. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan; ook kan de Raad van 

Commissarissen het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
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2. Het algemeen bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen.

3. Commissarissen hebben vrije toegang tot het kantoor van de vereniging.
 Zij zijn bevoegd om alle bescheiden behorende tot de boekhouding, administratie en 

correspondentie, enz. in te zien, alsmede het controleren van de kas en verdere gelds-
waarden, en voorts kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. 
Zij kunnen die bevoegdheden zowel tezamen als ieder afzonderlijk uitoefenen.

4. De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat, na overleg met het bestuur, de 
register accountant en stelt, voor zover niet reeds wettelijk of statutair omschreven, 
de omvang van de aan hem te verlenen opdracht vast.

5. De Raad van Commissarissen wordt door het bestuur in kennis gesteld van plaats en 
tijdstip waarop bestuurs- en ledenvergaderingen worden gehouden, alsmede van alle 
te bespreken onderwerpen. De Raad van Commissarissen is bevoegd deze vergade-
ringen bij te wonen. In de bestuursvergaderingen hebben de commissarissen geen 
stemrecht.

6. De Raad van Commissarissen is bevoegd om, onder opgaaf van redenen, een bestuurs-
lid te schorsen. Binnen een maand daarna moet door de Raad van Commissarissen 
een algemene ledenvergadering worden bijeen geroepen, waarin besloten wordt tot 
opheffing van de schorsing of tot het verlenen van ontslag.

7. De Raad van Commissarissen zal als waarnemend bestuur optreden, indien het alge-
meen bestuur, door welke oorzaak dan ook, komt te ontbreken ofwel de vereniging 
niet meer rechtsgeldig vertegenwoordigd kan worden. Doet zo’n geval zich voor dan 
moet de Raad van Commissarissen binnen drie maanden een algemene ledenvergade-
ring bijeenroepen, waarop een nieuw bestuur gekozen kan worden.

De algemene ledenvergadering
Artikel 22
1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni door het bestuur een algemene ledenver-

gadering (de jaarvergadering) bijeengeroepen, bestemd voor het uitbrengen van een 
verslag omtrent de toestand van de vereniging, het afleggen van rekening en verant-
woording, het verkiezen van bestuursleden en commissarissen en tot behandeling van 
aan de orde gestelde voorstellen. Het algemeen bestuur is tot het bijeenroepen van 
deze vergadering verplicht.

2. De oproeping tot deze vergadering geschiedt tenminste vier weken tevoren door mid-
del van een schriftelijke uitnodiging en/of advertentie in tenminste één plaatselijk ver-
schijnende krant, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
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3. De Raad van Commissarissen brengt op de jaarvergadering rapport uit omtrent hun 
bevindingen over het afgelopen boekjaar en over de door het bestuur uitgebrachte 
rekening en verantwoording over dat jaar.

4. De leden-verzekerden ontvangen jaarlijks op verzoek een schriftelijk verslag omtrent 
de toestand der vereniging met een daarbij gevoegde balans en winst- en verliesreke-
ning. Goedkeuring van de balans en winsten verliesrekening door de jaarvergadering 
strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer.

5. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 23
1. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls als het algemeen be-

stuur dit nodig acht.
 De oproeping tot deze vergaderingen geschiedt zoals beschreven in artikel 22 lid 2 van 

deze statuten.
2. Een groep van ten minste driehonderd meerderjarige leden-verzekerden kan, onder 

opgave van de te behandelen punten, een algemene ledenvergadering schriftelijk aan-
vragen bij het algemeen bestuur.

3. Indien het aantal meerderjarige leden-verzekerden daalt tot beneden de drieduizend, 
dan kan een groep van ten minste één/tiende gedeelte van het aantal leden op de-
zelfde wijze en voorwaarden een algemene ledenvergadering aanvragen. Deze verga-
dering moet door het algemeen bestuur worden bijeengeroepen, binnen vier weken 
nadat het schriftelijk verzoek is binnen gekomen.

4. Heeft het algemeen bestuur deze vergadering niet binnen genoemde termijn bijeen-
geroepen, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf een algemene ledenvergadering bijeen 
te roepen, waarin de aanwezige leden uit hun midden een voorzitter en een secretaris 
aanwijzen.

5. Indien leden een algemene ledenvergadering bijeenroepen, moeten zij de overige le-
den per schriftelijke uitnodiging -met opgave van de te behandelen punten- ten min-
ste vier weken van tevoren tot deze vergadering oproepen. Het algemeen bestuur zal 
in het onderhavige geval medewerking verlenen aan het tijdig verstrekken van een 
ledenlijst.

Artikel 24
1. Iedere meerderjarige lid-verzekerde heeft één stem, ongeacht het verzekerd bedrag waar-

voor hij verzekerd is en ongeacht het aantal polissen dat hij op zijn naam heeft staan.
2. Op een algemene ledenvergadering kan een meerderjarige lid-verzekerde maximaal 

één andere meerderjarige lid-verzekerde, die op de vergadering niet aanwezig kan zijn, 
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vertegenwoordigen, indien hij voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter van 
de vergadering een schriftelijke volmacht, ondertekend door het afwezige lid, over-
handigt.

3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen 
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten, niet on-
dertekende, door het dagelijks bestuur identiek gewaarmerkte briefjes. Over personen 
kan mondeling gestemd worden, indien de vergadering het daarmee unaniem eens is.

5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Heeft bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte 

meerderheid verkregen, dan volgt een tweede vrije stemming.
 Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming tussen 

de personen, ten getale van het tweevoud der te vervullen plaatsen, die de meeste 
stemmen verkregen, terwijl bij deze herstemming zij benoemd zijn die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd.

7. Indien bij deze laatste herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 25
1. Elk jaar moet voor het bijeenroepen van de jaarvergadering een actuariële premiebe-

rekening plaatshebben en moet tevens de balans en de winst- en verliesrekening over 
het afgelopen boekjaar van de vereniging zijn opgemaakt.

2. Ten gunste van het eigen vermogen wordt uit het positief resultaat over het betref-
fende boekjaar een bedrag afgezonderd ten bedrage van minimaal tien procent van de 
toename van de voorziening verzekeringsverplichtingen over dat boekjaar.

3. Op de jaarvergadering wordt, op voorstel van het algemeen bestuur, het volgende 
vastgesteld:

a. welk bedrag door de leden ter zake van premie over het voorgaande boekjaar verschul-
digd blijkt te zijn;

b. met welk percentage de aanspraken van de premievrije polissen kunnen worden ver-
hoogd.

4. De in lid 3 van dit artikel genoemde definitieve premie mag niet meer bedragen dan de 
in het genoemde jaar door de leden-verzekerden verschuldigde voorschotpremie.

Artikel 26
1. Tot zekerheid dat de vereniging te allen tijde, bij eventuele grote sterfte, aan haar 

verplichtingen tot uitkering zal kunnen voldoen kan het bestuur in eerste instantie be-
sluiten, de nog niet uitbetaalde premierestitutie en de kosten van de verhogingen van 
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de premievrije polissen aan te wenden om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 
Wanneer de vereniging dan nog niet aan haar verplichtingen kan voldoen, verbinden 
de leden zich door bijdragen, evenredig aan de verschuldigde voorschotpremie over 
het afgelopen boekjaar, respectievelijk in geval van premievrije polissen over de laat-
ste twaalf maanden dat er premie is uitbetaald, in de tekorten te voorzien.

 Voor leden die in het afgelopen boekjaar een koopsom hebben afgesloten, geldt dat zij 
zich verbinden tot het doen van een bijdrage tot maximaal 5% van hun koopsom.

2. De bijdrage, hiervoor genoemd, zal nimmer meer mogen bedragen dan een bedrag, 
gelijk staande met de verschuldigde voorschotpremie over het afgelopen boekjaar, 
respectievelijk in geval van premievrije polissen, de verschuldigde voorschotpremie 
over de laatste 12 maanden dat er premie betaald diende te worden.

Statutenwijziging
Artikel 27
1. Wijzigingen in de statuten mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en 

behoeven de goedkeuring van De Nederlandsche Bank N.V.
2. Tijdens de jaarvergadering kunnen door het algemeen bestuur voorstellen tot statu-

tenwijziging worden gedaan.
3. Leden-verzekerden, kunnen schriftelijk voorstellen tot wijziging van de statuten indie-

nen bij het bestuur. Voorstellen die tenminste vier weken voor het einde van een boek-
jaar bij het bestuur binnenkomen, zullen op de eerstvolgende jaarvergadering aan de 
leden worden voorgelegd. Het algemeen bestuur zal in die vergadering mededelen of 
zij die voorstellen al of niet overneemt.

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde voorstellen tot wijziging en de in lid 3 van dit artikel 
bedoelde voorstellen tot wijziging, die door het algemeen bestuur worden overgeno-
men, zullen binnen drie maanden na de jaarvergadering op een algemene ledenverga-
dering ter besluitvorming worden behandeld. De letterlijke tekst van de voorgestelde 
wijzigingen moet tenminste veertien dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de dag 
van deze algemene ledenvergadering, voor de leden-verzekerden ter inzage liggen ten 
kantore van de vereniging of op een andere nader aan te geven geschikte locatie. Van 
de terinzagelegging wordt melding gemaakt in de oproep voor deze vergadering.

5. Een voorstel tot wijziging is eerst aangenomen, indien tenminste drie/vierde der uit-
gebrachte geldige stemmen voor wijziging zijn.

6. Het besluit tot wijziging treedt in werking op een door de algemene vergadering te 
bepalen tijdstip, nadat van de gewijzigde statuten een notariële akte is opgemaakt.
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Reglementen
Artikel 28
1. Het algemeen bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin worden opgeno-

men bepalingen die strekken tot nadere uitvoering of regeling van bepalingen van de 
statuten.

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met 
de wet en/of de statuten en behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergade-
ring. De goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt geacht te zijn verkre-
gen indien dit besluit is genomen overeenkomstig artikel 24 lid 3 van deze statuten.

Ontbinding en vereffening
Artikel 29
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;
b. door faillissement van de vereniging, gevolgd door beëindiging van het faillissement 

wegens gebrek aan baten of door het verbindend worden van de uitdelingslijst;
c. door het geheel ontbreken van leden.
2. Het onder 1.a bedoelde besluit kan slechts worden genomen op voorstel van het alge-

meen bestuur.
3. Het voorstel tot ontbinding moet worden behandeld in een speciaal daartoe door het 

algemeen bestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering.
4. De besluitvorming tot ontbinding is alleen rechtsgeldig indien:
a. wordt voldaan aan het vereiste in artikel 22 lid 2 van deze statuten, waarbij tevens de 

gronden, die tot het voorstel aanleiding gaven, worden medegedeeld;
b. tenminste de helft van de meerderjarige leden-verzekerden aanwezig of vertegen-

woordigd is;
c. deze tenminste door twee/derde van de in de vergadering schriftelijk uitgebrachte 

stemmen wordt ondersteund.
5. Indien in die vergadering het vereiste aantal leden-verzekerden niet aanwezig of ver-

tegenwoordigd is, zal binnen zes weken daarna een tweede vergadering worden ge-
houden. De oproeping tot deze vergadering geschiedt niet eerder dan na de eerste 
vergadering, waarvoor eveneens het in lid 4 van dit artikel bepaalde zal gelden.

6. Indien ook in deze tweede vergadering het vereiste aantal ledenverzekerden niet aan-
wezig of vertegenwoordigd is, zal binnen zes weken daarna een derde vergadering 
worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde le-
den, een besluit tot ontbinding kan worden genomen. De oproeping tot deze vergade-
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ring geschiedt niet eerder dan na de tweede vergadering, waarvoor eveneens het in lid 
4.a en lid 4.c van dit artikel bepaalde zal gelden.

7. De vereffening geschiedt door het bestuur, onder toezicht van de Raad van Commis-
sarissen, tenzij de vergadering andere vereffenaars aanwijst om onder toezicht van de 
Raad van Commissarissen de vereffening uit te voeren.

8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op besluiten strekkende 
tot fusie of overname van de vereniging door een andere rechtspersoon of overname 
door de vereniging, met dien verstande dat er maximaal 2 vergaderingen in plaats van 
3 vergaderingen zullen worden gehouden. De derde vergadering, zoals bedoeld in lid 6 
van dit artikel komt in het onderhavige geval in plaats van de tweede vergadering zoals 
bedoeld in lid 5 van dit artikel.

Artikel 30
1. Indien bij de vereffening van de vereniging blijkt dat haar bezittingen ontoereikend 

zijn om aan haar verbintenissen jegens derden te voldoen, zijn zij, die bij de ontbinding 
lid-verzekerde waren of minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden lid-verze-
kerde te zijn, tegenover de vereffenaars voor het tekort aansprakelijk, naar verhouding 
van de opgebouwde voorziening verzekeringsverplichtingen van de betreffende le-
den. Deze aansprakelijkheid is niet hoger dan een maximum bedrag, gelijkstaande met 
de verschuldigde voorschotpremies over de afgelopen drie boekjaren en het lopende 
boekjaar (of bij korter lidmaatschap, over de tijd van het lidmaatschap), respectievelijk, 
in geval van premievrije polissen, de voorschotpremies over de laatste drie volle jaren 
dat er premie verschuldigd was.

2. Kan op één of meerdere leden-verzekerden of oud-leden-verzekerden het bedrag van 
zijn aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de ove-
rige leden-verzekerden en oud-leden-verzekerden aansprakelijk, naar evenredigheid 
van hun opgebouwde voorziening verzekeringsverplichtingen.

3. Het geval, dat op één der leden-verzekerden of oud-leden-verzekerden zijn aandeel in 
het tekort niet kan worden verhaald, wordt geacht aanwezig te zijn indien bij de veref-
fening, de vereffenaars afzien van verhaal op grond van het feit dat door uitoefening 
van het verhaalsrecht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen.

Artikel 31
Aan een bij de vereffening blijkend batig saldo wordt een door de algemene vergadering 
zodanig te bepalen bestemming gegeven, dat het meest met het doel der vereniging zal 
overeenstemmen.



Onderling       Fonds

17

www.onderlingfonds.nl

Slotbepaling
Artikel 32
In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist 
het algemeen bestuur, behoudens verantwoording aan de algemene ledenvergadering.

Slotverklaring
Deze statuten zijn vastgesteld op de Algemene Vergadering de dato zesentwintig juni 
tweeduizend veertien en treden in werking op drieëntwintig oktober tweeduizend 
veertien. Met deze statuten zijn de voorgaande statuten en de daarin aangebrachte 
wijzigingen en aanvullingen komen te vervallen, derhalve kunnen daaraan geen rechten
meer worden ontleend.
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Huishoudelijk reglement
van de onderlinge waarborgmaatschappij:
ONDERLING FONDS ‘SLIEDRECHT’ B.A. gevestigd te Sliedrecht.

Artikel 1
1. Uiterlijk binnen een maand na aanmelding voor een overlijdensverzekering moet  door 

het  dagelijks bestuur omtrent de acceptatie worden beslist. Bij acceptatie wordt bin-
nen een maand na dit besluit aan de betreffende persoon een polis verstrekt.

2. Bij acceptatie van personen, geheel aan het gezin of de familie van de te verzekeren 
persoon vreemd, wordt de polis afgegeven aan de te verzekeren persoon, respectieve-
lijk ouders of voogden van een minderjarig kind.

Artikel 2
1. De vereniging verzekert haar leden-verzekerden een uitkering bij overlijden tot een 

maximum bedrag van € 6.921,-. Nieuw af te sluiten verzekeringen moeten minimaal  
€ 250,-- bedragen. Bij de bepaling van het maximum verzekerd bedrag worden de  
verhogingen ingevolge artikel 25 lid 3.b van de statuten buiten beschouwing gelaten.

2. Bij besluit van de algemene vergadering kan,  op voorstel van het algemeen bestuur, 
het maximum te verzekeren bedrag worden gewijzigd.

3. Voor verzekerde kinderen, die overlijden beneden de leeftijd van 2 jaar, wordt een 
gedeeltelijke uitkering verstrekt, te weten, van 0 tot 2 jaar: 70% van het verzekerd 
bedrag. 

4. Wanneer een verzekerde met een leeftijd van 2 jaar of ouder binnen 2 jaar na het af-
sluiten van de polis door een natuurlijke oorzaak overlijdt worden alleen de betaalde 
premies terugbetaald, vermeerderd met 25% van de totaal betaalde premie in het eer-
ste jaar en met 50% van de totaal betaalde premie in het tweede jaar.

5. Voor de koopsom geldt dat bij overlijden in het eerste jaar de koopsom, verhoogd met 
5% wordt uitgekeerd. In het tweede jaar bedraagt dit percentage 10%.

6. Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerd bedrag volledig uitgekeerd.

Artikel 3
1. Ouders die beiden lid-verzekerde zijn van de vereniging hebben, voor levenloos gebo-

ren kinderen en kinderen die komen te overlijden beneden de leeftijd van 9 jaar, zon-
der premiebetaling, recht op een uitkering als volgt: 60% van het gemiddeld verzekerd 
bedrag van de ouders. De totale uitkering, op grond van art. 2 lid 2 en lid 3 en art. 3 
lid 1, mag niet hoger zijn dan het van kracht zijnde maximum verzekerd bedrag zoals 
genoemd in art. 2 lid 1 van het huishoudelijk reglement.
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2. Onder levenloos geboren kinderen worden die kinderen verstaan welke na een zwan-
gerschapsperiode van tenminste 24 weken levenloos worden geboren of niet levens-
vatbaar zijn.

3. Onder ouders van een minderjarige worden verstaan, diegenen die rechtsgeldig het 
gezag over de minderjarige uitoefenen.

4. Ouders die het rechtsgeldig gezag over een kind tussen de 0 en 9 jaar is ontnomen 
hebben geen recht op uitkering voor dit kind uit hoofde van lid 1 van dit artikel. 

5. Indien diegenen die rechtsgeldig het gezag over een kind tussen de 0 en 9 jaar uitoe-
fenen, niet zijnde de biologische ouders, geen lid-verzekerde zijn van de vereniging, 
terwijl de biologische ouders wel lid-verzekerde zijn van de vereniging, hebben eerst-
genoemden, in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, recht op de uitkering 
uit hoofde van de verzekering(en) van de biologische ouders. 

6. Indien zowel diegenen die rechtsgeldig het gezag over een kind tussen de 0 en 9 jaar 
uitoefenen, niet zijnde de biologische ouders, alswel de biologische ouders lid-verze-
kerde zijn van de vereniging, hebben eerstgenoemden, in een situatie zoals bedoeld 
in lid 1 van dit artikel, recht op één van beide uitkeringen ter keuze van de rechtheb-
benden. 

Artikel 4
Wanneer en zolang slechts één der ouders lid-verzekerde is van de vereniging, worden 
de uitkeringen uit hoofde van artikel 3 berekend over de helft van het verzekerd bedrag 
van de lid-verzekerde.

Artikel 5
Voor eenoudergezinnen worden de uitkeringen uit hoofde van artikel 3 berekend over 
het volle bedrag waarvoor de betreffende ouder verzekerd is.

Artikel 6
Indien een lid-verzekerde komt te overlijden zijn de rechthebbenden op de uitkering, 
verplicht hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan de vertegenwoordiger, de 
administrateur of het bestuur van de vereniging.

Artikel 7
1. De uitkering wordt gedaan, onverschillig op welke wijze de dood van een lid-verzeker-

de veroorzaakt is, tenzij:
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a. de lid-verzekerde zich vrijwillig in oorlogsgevaar begeeft, anders dan ter verdediging 
van het Koninkrijk der Nederlanden, en dit de dood ten gevolge heeft. In bijzondere 
gevallen is het algemeen bestuur gerechtigd hier van af te wijken;

b. de dood veroorzaakt is door zelfdoding;
c. als in een strafrechtelijk vonnis is uitgesproken dat de dood opzettelijk is veroorzaakt 

door één of meerdere personen die recht op de uitkering doen gelden.
2. In de onder lid 1.a, b en c van dit artikel genoemde gevallen, waarin niet wordt uitge-

keerd, blijven deze bedragen het eigendom van de vereniging.
3. Indien bij het bestuur twijfel mocht bestaan over de doodsoorzaak van een overleden 

lid-verzekerde, zoals bedoeld in lid 1.a, b en c van dit artikel, dan is het bestuur gerech-
tigd de uitkering op te schorten totdat er voldoende duidelijkheid in deze verkregen is.

Artikel 8
1. De uitbetaling voor een overleden lid-verzekerde geschiedt aan de rechthebbende(n) 

na afgifte van een uittreksel uit het register van overlijden en de polis(sen). De uitbe-
taling moet, zo mogelijk, binnen veertien dagen na kennisgeving van overlijden en 
afgifte van de stukken geschieden.

2. Onder rechthebbenden worden verstaan de erfgenamen of de samenwonende part-
ner van de overleden lid-verzekerde, tenzij de overleden lid-verzekerde bij zijn leven 
schriftelijk heeft vastgelegd dat de uitkering bij overlijden aan iemand anders moet 
worden uitbetaald.

3. Van een minderjarig verzekerd kind, van wiens ouders het rechtsgeldig gezag over 
dit kind is ontnomen, worden diegenen die rechtsgeldig het gezag over dit kind uit-
oefenden beschouwd als de rechthebbenden op de uitkering indien dit kind komt te 
overlijden.

4. In alle gevallen dienen degenen die aanspraak maken op de uitkering aan te tonen dat 
zij de rechthebbende(n) zijn.

5. Indien bij het bestuur twijfel mocht bestaan of degenen die aanspraak maken op de 
uitkering wel de rechthebbenden zijn, dan is het bestuur gerechtigd de uitkering op te 
schorten totdat er voldoende duidelijkheid in deze verkregen is. Ook kan de uitkering 
worden gedaan aan de boedelnotaris die is belast met de afwikkeling van de nalaten-
schap.

6. Een rechtsvordering tegen de vereniging tot het doen van een uitkering verjaart door 
verloop van vijf jaar na de dag waarop de vordering opeisbaar is.
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Artikel 9
1. Een lid-verzekerde kan, onder één of meerdere polissen, niet verzekerd zijn voor een 

bedrag, hoger dan in artikel 2 lid 1 en 2 van dit reglement is bepaald.
2. Mocht te eniger tijd blijken dat dit bedrag is overschreden, dan zal bij overlijden niet 

meer dan het in artikel 2 lid 1 en lid 2 van dit reglement bepaalde bedrag worden uit-
betaald, terwijl teruggave van eventueel teveel betaalde premie niet zal plaatsvinden.

Artikel 10
1. Met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 2 en artikel 5 van de statuten, kun-

nen leden-verzekerden hun verzekerd bedrag altijd verhogen tot het maximum, zoals 
in artikel 2 lid 1 en 2 van dit reglement is bepaald.

2. De uitkering bij overlijden geschiedt gedurende de periode van zes maanden, zoals be-
doeld in artikel 5, laatste alinea van de statuten, overeenkomstig het bedrag waarvoor 
de lid-verzekerde vóór de verhoging verzekerd was. Van deze laatste bepaling kan door 
het algemeen bestuur, na ingesteld onderzoek ontheffing worden verleend.

3. Leden-verzekerden die zesenzeventig jaar of ouder zijn kunnen geen nieuwe verzeke-
ringen afsluiten.

Artikel 11
1. Indien voor één of meer polissen van een lid-verzekerde betalingsachterstanden zijn 

ontstaan en deze polissen daardoor ingevolge artikel 9 van de statuten onverminderd 
worden voortgezet zolang de in de verzekeringen aanwezige waarden dat toelaten, 
kan binnen een termijn van zes maanden na aanvang van deze onverminderde voort-
zetting door betaling van alle achterstallige voorschotpremies de verzekeringen in 
hun oorspronkelijke staat worden hersteld.

 Het algemeen bestuur kan toestaan dat de betaling van achterstallige voorschotpre-
mies in door hem te bepalen termijnen geschiedt.

2. Indien een lid-verzekerde zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een premie-
plichtige polis niet tijdig nakomt, dan worden deze verschuldigdheden, alsmede de 
daarover verschuldigde kosten en de intrest, betaald uit de in de premievrije verzeke-
ring aanwezige waarde. Zodra de verzekering geen waarde meer heeft, eindigt deze 
verzekering, dan wel wanneer de waarde van deze verzekering lager uitkomt dan het 
wettelijk bepaalde.
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Artikel 12
1. Indien de leeftijd van de lid-verzekerde onjuist is opgegeven, wordt de verzekering ge-

acht te zijn gesloten tot de aan de juiste leeftijd aangepaste uitkering bij handhaving 
van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen.

2. Een uitkering als bedoeld in lid 1 kan echter nooit het bedrag overschrijden als bedoeld 
in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement.

3. Is de uitkering reeds gedaan, voordat de fout wordt ontdekt, dan kan het teveel uitge-
keerde door de vereniging worden teruggevorderd van degene aan wie de uitkering is 
gedaan.

Artikel 13
1. Ingevolge artikel 25 lid 3.a van de statuten wordt jaarlijks op de jaarvergadering de 

definitief verschuldigde premie over het voorafgaande boekjaar vastgesteld.
2. Het verschil tussen de voorschotpremie en de definitief verschuldigde premie wordt 

eenmaal in de 3 jaar gerestitueerd.
3. Ingevolge artikel 25 lid 3.b van de statuten wordt jaarlijks op de jaarvergadering de 

verhoging van de verzekerde bedragen van de premievrije polissen vastgesteld.
4. Als premievrije polissen worden die polissen aangemerkt die op 1 januari van het be-

treffende boekjaar vrijgesteld zijn van premiebetaling.
5. De betreffende leden-verzekerden ontvangen om de drie jaar een overzicht van de in 

lid 3 van dit artikel bedoelde verhogingen van de verzekerde bedragen.
6. Op de leden-verzekerden rust de plicht om bij verhuizing hun adreswijziging door te 

geven, zo ook gewijzigde bankrekeningnummers.
7. Alle mededelingen waartoe deze verzekering aanleiding kan geven kunnen door de 

vereniging rechtsgeldig worden gedaan aan de laatste haar bekende woonplaats van 
de lid-verzekerde.

Artikel 14
1. Indien de administrateur voor langere tijd afwezig is en diens taak en werkzaamheden 

worden waargenomen door een bestuurslid of commissaris, dan ontvangt dit bestuurs-
lid of deze commissaris een door het bestuur vast te stellen financiële vergoeding.

2. Een door het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid dient ervoor zorg te 
dragen dat hij goed met de aard der werkzaamheden van de administrateur en met de 
boekhouding bekend is, teneinde bij afwezigheid van de administrateur en/of secreta-
ris/penningmeester zonder stoornis zijn/hun werkzaamheden te kunnen verrichten.

3. Indien bedoeld bestuurslid als zodanig werkzaam is, heeft hij recht op een financiële 
vergoeding, vast te stellen door het bestuur.



Onderling       Fonds

23

www.onderlingfonds.nl

Artikel 15
1. Liquiditeiten worden door het dagelijks bestuur, periodiek gedurende het jaar, op doel-

matige wijze beheerd, respectievelijk belegd.
2. Iedere 3 maanden zal de administratie door de Raad van Commissarissen worden ge-

controleerd. De in orde bevonden stukken zullen voor akkoord worden getekend. Des-
gevraagd moeten alle relevante stukken door de administrateur worden overgelegd.

Artikel 16
Het algemeen bestuur is gerechtigd om aan het begin van een algemene vergadering 
van de aanwezigen te verlangen dat zij zich legitimeren als lidverzekerde.

Artikel 17
Indien een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals bedoeld 
in artikel 23 lid 2 t/m 5 van de statuten, dan zal op de eerstvolgende algemene vergade-
ring worden beslist wie de kosten draagt die hiervoor zijn gemaakt.

Artikel 18
Aan alle leden-verzekerden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap per gezin een 
exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement verstrekt, alsmede van 
alle daarin later aangebrachte wijzigingen.

Slotverklaring
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de Algemene Vergadering de dato zesen-
twintig juni tweeduizend veertien en treedt in werking op drieëntwintig oktober twee-
duizend veertien. Met dit huishoudelijk reglement zijn het voorgaande huishoudelijk 
reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen en aanvullingen komen te vervallen, 
derhalve kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.
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