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AMBTENAREN CREDIT UNION 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Hoofdstuk 1   De uitvoering van de doelstellingen 
 
Artikel 1 
 
De coöperatie streeft ernaar haar doelstellingen te bereiken door o.a.: 

a. het in standhouden van een financiële instelling die de leden tegen gunstige voorwaarden 
mogelijkheden biedt tot sparen en het verantwoord opnemen van krediet; 

b. het, zo nodig in samenwerking met andere coöperaties, aanbieden van andere diensten ter 
bevordering van de stoffelijke belangen van de leden; 

c. het, zo nodig in samenwerking met andere coöperaties en strategische partners, ontwikkelen en 
uitvoeren van programma's gericht op:  
- de voortdurende opvoeding van de leden in de coöperatieve beginselen en technieken; 
- het onderrichten van de leden over de waarde van regelmatig sparen; 
- het onderrichten in het verantwoord opnemen van kredieten. 

 
Artikel 2 
 
De in artikel 1, onder a. bedoelde instelling dient: 

1. een in bedrijfseconomisch opzicht gezonde en veilige spaarmogelijkheid te zijn voor de leden, 
alsmede in staat te zijn op korte termijn te voldoen aan de redelijke kredietbehoeften van de leden 
die voldoen aan de in artikel 14, eerste lid bedoelde leningsvoorwaarden; 

2. geëxploiteerd te worden volgens de coöperatieve beginselen, waarbij:  
- de democratische besluitvorming in het beleid van de instelling verzekerd dient te zijn; 
- de leden jaarlijks een redelijk dividend op hun aandelenkapitaal toucheren. 

 
Hoofdstuk 2   Het lidmaatschap van de coöperatie 
 
Paragraaf 1   Algemeen 
 
Artikel 3 
 

1. Tot het lidmaatschap van de coöperatie kunnen worden toegelaten personen in dienst van de in 
artikel 6 van de Statuten van de coöperatie genoemde entiteiten.  

2. Het Bestuur houdt een  lijst bij van de in het eerste lid genoemde entiteiten.  
3. Het Bestuur maakt iedere wijziging van de in het tweede lid bedoelde lijst bekend in het 

contactorgaan van de coöperatie.   
 
Artikel 4 
 

1. Het verzoek om tot de coöperatie te worden toegelaten wordt ingediend op een door het Bestuur   
vastgesteld standaard vragenformulier. Het standaard vragenformulier dient o.a. ter toetsing van 
de algemene coöperatiebeginselen van de aspirant-leden en is verkrijgbaar op het kantoor van de  
coöperatie. 

2. Door de indiening van het verzoek verbindt het aspirant-lid zich:  
a. deel te nemen in het kapitaal van de coöperatie, en  
b. onvoorwaardelijk te zullen houden aan de Statuten, dit reglement, andere reglementen 

van de  coöperatie en de richtlijnen van het Bestuur,  
c. te zullen gedragen naar de coöperatieve beginselen. 

 
Artikel 5 
 

1. Het Bestuur beslist op het verzoek om toelating tot de coöperatie. 
Het Bestuur kan de bevoegdheid mandateren aan de Algemeen Directeur.  
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2. Het lidmaatschap neemt een aanvang nadat:  
a. betrokkene heeft ingeschreven voor één aandeel en dat aandeel heeft volgestort en  
b. het inschrijfgeld van f. 25, ==. heeft voldaan. 

3. Een beslissing tot afwijzing van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk en is met redenen 
omkleed. 

4. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, het in het tweede lid, onder b. 
bedoelde inschrijfgeld wijzigen.  

 
Paragraaf 2   Bijzondere voorzieningen voor gezinsleden der leden 
 
Artikel 6 
 

1. Een lid kan het Bestuur verzoeken om tot zijn familie behorende personen tot en met de 3de graad  
gebruik te laten maken van de faciliteiten van de coöperatie als bedoeld in artikel 1 van dit 
reglement. 

2. Het Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, regels vast omtrent het gebruik 
van de faciliteiten door de in het vorige lid bedoelde gezinsleden. 

 
Artikel 7 
 

1. Verzoeken om restitutie van de (kapitaal-) deelneming van een lid geschieden schriftelijk en met   
duidelijke opgave van de reden. Het Bestuur beslist op het verzoek. Het Bestuur kan deze 
bevoegdheid tot beslissen slechts overdragen aan de Algemeen Directeur of een door het Bestuur 
benoemde commissie, bestaande uit de Penningmeester van het Bestuur, de Secretaris van de 
Raad van Toezicht, een lid van de Krediet Commissie en de  Finance Manager van de coöperatie, 
nadat ter zake, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, uitvoeringsrichtlijnen zijn vast-
gesteld. 

2. Indien het lid voldoende draagkracht heeft om het gewenste bedrag te lenen, kan het verzoek om 
restitutie van het kapitaal geweigerd worden.  

 
Hoofdstuk 3   Leningen 
 
Paragraaf 1   Algemeen  
 
Artikel 8 
 

1. Een aanvraag tot het sluiten van een lening moet op een daarvoor door het Bestuur vastgesteld    
formulier worden ingediend bij het kantoor van de coöperatie onder overlegging van de in de         
leningsvoorwaarden (de zgn. “Polítika di Fiansa”), bedoeld in artikel 11 aangegeven bescheiden. 

2. De aanvrager verstrekt desgevraagd alle voor een goede beoordeling van de aanvraag benodigde 
inlichtingen.  

3. Weigering de gevraagde inlichtingen te verstrekken of de bescheiden over te leggen, leidt tot 
afwijzing van de aanvraag. 

 
Artikel 9 
 

1. De Algemeen Directeur stelt zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek als bedoeld in 
artikel 21, tweede lid van de statuten van de coöperatie schriftelijk vast in het dossier van de 
aanvrager.  

2. De Algemeen Directeur doet de Krediet Commissie de aanvrage, de voor de beoordeling daarvan 
 overgelegde bescheiden en zijn in het eerste lid bedoelde bevindingen toekomen, een en ander   
 vergezeld van een voorstel voor de op de aanvraag te nemen beslissing. 

 
Artikel 10 
 

1. De Krediet Commissie beslist binnen uiterlijk een week op de aanvrage om een lening. 
2. Het Bestuur kan, op voorstel van de Krediet Commissie en met instemming van de Raad van        
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Toezicht, de beslissing op aanvragen van leningen, die een bedrag van f 55.000, == niet te boven 
gaan en die overigens geheel voldoen aan de leningsvoorwaarden bedoeld in artikel 14 (zgn. 
"Polítika di Fiansa"), opdragen aan de Algemeen Directeur. 

3. Indien het tweede lid toepassing heeft gevonden stelt de Algemeen Directeur de Krediet 
Commissie, onder overlegging van de leningsaanvragen, op de hoogte van de door hem 
genomen beslissingen. 

4. De aanvrager kan van de door de Algemeen Directeur genomen beslissing in beroep gaan bij de  
 Krediet Commissie. Het beroep kan gericht zijn tegen de weigering van de lening, de hoogte van 
het toegekende leningsbedrag, alsmede de voorwaarden waaronder de lening werd verstrekt. 
Indien de aanvrager niet eens is met de beslissing van de Krediet Commissie kan hij hiertegen in 
beroep gaan bij de Raad van Toezicht. De beslissing van de Raad van Toezicht is bindend. 

5. De aanvrager verstrekt aan de financiële instelling bedoeld in artikel 1 een onherroepelijke 
machtiging tot het inwinnen bij derden van alle inlichtingen die zij voor een juiste beoordeling van 
de aanvrage nodig acht. 

 
Paragraaf 2   De leningsvoorwaarden 
 
Artikel 11 
 

1. De voorwaarden waaronder leningen aan de leden worden verstrekt, de zgn. "Polítika di Fiansa",  
worden door het Bestuur, de Krediet Commissie en de Raad van Toezicht gehoord, vastgesteld. 

2. De leningsvoorwaarden bevatten in ieder geval regels met betrekking tot de volgende punten: 
a. het maximumbedrag van de door de coöperatie in leen te verstrekken gelden; 
b. de rente; 
c. de afsluitprovisie; 
d. de met het oog op de soort lening te verstrekken persoonlijke of zakelijke 

zekerheidsstellingen; 
e. de wijze waarop zal worden vastgesteld of een lid in staat is de verplichtingen uit de    

 leningsovereenkomst te dragen; 
f. de doeleinden waarvoor geen leningen zullen worden verstrekt; 
g. de wachttijd voor het aangaan van een lening onderscheidenlijk een nieuwe lening;  
h. maandelijkse storting op aandelenkapitaal van een minimum van f. 25, == en zoveel als  

 noodzakelijk is in verband met een gezond leningspolitiek. 
3. De in het eerste lid bedoelde leningsvoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan moeten 

steeds aan de leden worden bekend gemaakt, door publicatie in het contactorgaan van de 
coöperatie. 

 
Paragraaf 3   Zekerheid- en borgstellingen 
 
Artikel 12 
 

1. Geen gelden worden door de coöperatie ter leen verstrekt dan nadat het lid een volmacht tot 
invordering van zijn inkomen, wachtgeld of pensioen of gedeelte daarvan aan de coöperatie heeft 
verstrekt, dan wel persoonlijke en/of zakelijke zekerheid heeft verstrekt. Indien het betreft een niet 
ambtenaar of gepensioneerde, cedeert de geldlener zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook op 
zijn werkgever aan de coöperatie. 

2. Als borgen worden alleen aangenomen zij, die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor alle 
verplichtingen van de hoofdschuldenaar jegens de coöperatie en die afstand doen van alle            
voorrechten bij de wet aan borgen toegekend, in het bijzonder die van schuldsplitsing en 
uitwinning. 

 
Artikel 13 
 
Het aan de coöperatie verschuldigde uit hoofde van een door haar verstrekte lening kan terstond, zonder 
enige opzegging of ingebrekestelling, worden opgeëist in de volgende gevallen: 

a. bij overlijden van de geldlener; 
b. indien de geldlener zich vestigt buiten Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba of Sint 
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Eustatius; 
c. bij faillissement, dan wel bij surséance van betaling van de geldlener of indien deze op enigerlei 

wijze, hetzij bij rechterlijke uitspraak, hetzij krachtens de wet de beschikking of het beheer over 
zijn goederen verliest; 

d. indien door een derde executoriaal of conservatoir beslag is gelegd op de goederen of 
vorderingen van de geldlener, of deze door een derde in gijzeling is gesteld; 

e. indien de geldlener nalatig is een der verschuldigde aflossingen op de hoofdsom of verschuldigde 
betalingen van kosten op tijd te voldoen;  

f. indien de geldlener een niet voor het sluiten van zijn lening bij de coöperatie medegedeelde of een 
daarna aangegane schuld bij een derde heeft; 

g. indien een der sub. a, c of d bedoelde gevallen zich voordoet, ten aanzien van de borg, of indien - 
zulks uitsluitend ter beoordeling van de Algemeen Directeur - de gegoedheid van een borg 
onvoldoende is geworden en de geldlener niet onverwijld een door de Algemeen Directeur 
voldoende geachte nieuwe borg heeft gesteld; 

h. indien een geldlener zijn vorderingen op zijn werkgever aan de coöperatie, heeft gecedeerd, bij 
verandering van werkgever zonder dat de geldlener onverwijld het daarvoor vatbare deel van 
hetgeen hij van zijn nieuwe werkgever uit welke hoofde ook te vorderen zal hebben, aan de 
coöperatie heeft gecedeerd;  

i. indien volmacht is verleend aan de coöperatie tot invordering van inkomen, wachtgeld of pensioen 
of een gedeelte daarvan, nadat de coöperatie van de rechtspersoon hetwelk het inkomen, 
wachtgeld of pensioen verschuldigd is, bericht heeft ontvangen dat het inkomen, wachtgeld of 
pensioen vermindering zal ondergaan of zal ophouden, dan wel dat daarvan betaling aan anderen 
moet geschieden; 

j. in alle andere gevallen, waarin zulks noodzakelijk is ter voorkoming van verlies voor de 
coöperatie.   

 
Artikel 14 
 

1. De Algemeen Directeur ziet er op toe dat geen lid nalatig is of blijft in de aflossing van zijn 
schulden aan de coöperatie. 

2. De Algemeen Directeur verstrekt het Bestuur maandelijks een overzicht van de leden die nalatig 
zijn in de aflossing van hun leningen, zulks vergezeld van een overzicht van de maatregelen die 
de Algemeen Directeur genomen heeft om het nalatige lid te dwingen tot het nakomen van zijn      
 verplichtingen. Het Bestuur doet het nodige om er voor te zorgen dat de leden hun                        
 betalingsverplichtingen stipt nakomen. 

 
Hoofdstuk 4   De Algemene Leden Vergadering 
 
Paragraaf 1   De oproeping ter Algemene Ledenvergadering 
 
Artikel 15 
 

1. Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen conform de wijze als omschreven in 
artikel 29 van de statuten van de coöperatie. Indien de Algemene Ledenvergadering met 
toepassing van artikel 27, lid 3, artikel 31, lid 2 dan wel artikel 59, lid 3 der statuten wordt 
bijeengeroepen, wordt zulks in de oproeping uitdrukkelijk vermeld. 

2. De advertentie, welke tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt geplaatst, vermeldt:  
a. de agenda;  
b. de plaats; 
c. het tijdstip van de vergadering; 
d. vanaf welke dag en op welke plaats de stukken, die op de vergadering zullen worden behandeld, 

voor de leden verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage zijn gelegd; 
e. dat de leden bevoegd zijn tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aanvullende 

agendapunten voor de vergadering voor te dragen, mits voorgedragen door vijftig leden. 
3. Het Bestuur is bevoegd tot het voorwaardelijk oproepen van een vergadering voor dezelfde dag 

en voor een tijdstip van een half uur na het tijdstip waarop voor die dag een vergadering werd 
opgeroepen en  met dezelfde agenda, voor het geval de voor die dag opgeroepen Algemene 
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Ledenvergadering wegens gebrek aan quorum geen doorgang zou kunnen vinden. Daarbij wordt 
medegedeeld dat de vergadering doorgang zal vinden en dat daarin zal worden beraadslaagd en 
besloten ongeacht het aantal opgekomen leden. 

 
Paragraaf 3   De orde ter Algemene Ledenvergadering 
 
Artikel 16 
 

1. leder ter vergadering komend lid plaatst zijn handtekening en zijn lidmaatschapsnummer op de     
presentielijst.  

2. Zodra de presentielijst na de voor het openen van de vergadering bepaalde tijd door meer dan de 
helft van het aantal aanwezige leden is getekend, plaatst de Voorzitter zijn handtekening onder de 
laatste handtekening. Later ter vergadering komende leden tekenen hun naam onder die van de 
Voorzitter. Indien blijkt dat de meerderheid der leden de presentielijst niet heeft getekend, 
constateert de Voorzitter dat de vergadering bij gebrek aan quorum geen doorgang kan vinden, 
en dat de ingevolge artikel 15, derde lid, voorwaardelijk opgeroepen vergadering een half uur 
nadien zal aanvangen.  

3. Vervolgens opent de Voorzitter de vergadering en stelt successievelijk de agendapunten aan de 
orde.  

4. In het belang van een doelmatige voortgang van de vergadering kan de Voorzitter voor de 
aanvang van de behandeling van een agendapunt bepalen dat voor die behandeling één door 
hem te bepalen maximumspreektijd per lid zal gelden. De Algemene Ledenvergadering kan op 
voorstel van één/vijfde (1/5) deel van de aanwezige leden de beslissing van de Voorzitter wijzigen 
of terzijde stellen. 

5. De vergadering beslist, indien blijkt dat één/vijfde (1/5) deel van de opgekomen en bij de 
stemming aanwezige leden stemming wenst bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien 
niet blijkt dat één/vijfde (1/5) deel der opgekomen en bij de stemming aanwezige leden over een  
voorstel stemming wenst, wordt dat voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen, 
tenzij een lid uitdrukkelijk aantekening wenst dat hij geacht moet worden tegen het voorstel te 
hebben gestemd. 

6. Stemmen geschiedt door het opsteken van de hand aanduidende “voor” of “tegen” betreffende 
onderwerp te zijn, tenzij de meerderheid der aanwezige leden schriftelijke stemming wenst. 

7. Stemmen bij gemachtigde is verboden. 
8. Bij staking van stemmen heeft herstemming plaats. Indien alsdan de stemmen opnieuw staken 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 Artikel 17 
 

1. Niemand voert het woord, dan na dit aan de Voorzitter verzocht en van deze verkregen te hebben. 
De sprekers richten zich altijd tot de Voorzitter. 

2. Een spreker mag niet in zijn rede worden gestoord, tenzij hij aan het naleven van de statuten of 
het huishoudelijk reglement moet worden herinnerd. 

3. De Voorzitter roept de spreker, die van het onderwerp dat in behandeling is afwijkt, tot de 
behandeling ervan terug. Indien de spreker aan de vermaningen van de Voorzitter geen gehoor 
geeft, kan de Voorzitter de spreker het woord ontnemen. 

4. Indien de spreker zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft of de orde verstoort, wordt hij door 
de Voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker aan deze vermaningen geen gehoor geeft, 
kan de Voorzitter hem het woord ontnemen. 

5. Indien een spreker het woord is ontnomen door de Voorzitter, mag hij voor de verdere duur van 
de beraadslagingen over het in behandeling zijnde onderwerp niet meer het woord voeren. 

6. Indien een spreker aan wie wegens verstoring van de orde of het bezigen van beledigende            
uitdrukkingen bij herhaling het woord is ontnomen, kan hem door de Voorzitter voor de rest van de 
vergadering het woord worden ontnomen. 

7. De Algemene Ledenvergadering kan alsdan tevens beslissen het lid te doen verwijderen. 
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Hoofdstuk 5   Het Bestuur 
 
Paragraaf 1   Algemeen 
 
Artikel 18 
 
Het Bestuur is, met inachtneming van de wet, de statuten, dit huishoudelijk reglement en de besluiten van 
de Algemene Ledenvergadering belast met o.m.: 

a. de zorg dat de financiële instelling bedoelt in art. 1: in bedrijfseconomisch opzicht blijvend een 
gezonde en veilige spaarmogelijkheid blijft ten behoeve van de leden; blijvend en op korte termijn 
kan voldoen aan de redelijke kredietbehoeften van de leden die voldoen aan de krachtens artikel 
11 vastgestelde leningsvoorwaarden; 

b. de bescherming van de aandelen en de ingelegde spaargelden van de leden; 
c. het ontwikkelen en implementeren van een strategisch plan voor de toekomst van de coöperatie, 

waarin onder meer aandacht dient te worden besteed aan: 
             - het streven naar een gestadige groei van het ledental;  
             - een gestadige groei van de spaargelden van de leden; 
             - de uitbouw van de financiële instelling tot een gelegenheid waarbij de leden terechtkunnen  
               voor alle financiële transacties; 
             - de stipte naleving door de leden van hun aflossingsverplichtingen tegenover de coöperatie;  

d. het op basis van behoefteonderzoeken onder de leden ontwikkelen en implementeren van 
plannen tot de behartiging van de stoffelijke belangen van de leden; 

e. het zonodig nemen van initiatieven tot bevordering van de samenwerking met het overkoepelende 
orgaan van spaar- en kredietcoöperaties en de andere coöperaties; 

f. het doen van voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering tot wijziging van de statuten, het 
huishoudelijk reglement en kiesreglement; 

g. het voorbereiden van al hetgeen ter beslissing aan de Algemene Ledenvergadering moet worden 
voorgelegd; 

h. benoeming, schorsing en ontslag van de Algemeen Directeur, de Financieel Manager, alsmede 
de Sales and Service Manager van de coöperatie, zulks na overleg met de Raad van Toezicht;  

i. benoeming, schorsing van het hoofd Interne Controle, zulks na overleg met de Raad van Toezicht 
en ontslag van het Hoofd Interne Audit, zulks met goedkeuring van de Raad van Toezicht; 

j. het vaststellen van de leningsvoorwaarden; 
k. het vaststellen van een formatieplan voor en van een arbeidsreglement, o.a. inhoudende de 

algemene arbeidsvoorwaarden van het personeel van de financiële instelling bedoeld in artikel l; 
l. het op basis van een vooraf door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd investeringsbeleid 

en beleggingsplan beslissen over de beleggingen en investeringen van de coöperatie en/of het 
deelnemen in andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen; 

m. het vaststellen van regels met betrekking tot leden die hun leningsvoorwaarden niet nakomen; 
n. het jaarlijks vaststellen van de bedrijfsbegroting en van de jaarstukken; 
o. het vaststellen van een calamiteitenplan voor geautomatiseerde operaties (reconstructie en 

uitwijkplan en procedures); 
p. het opstellen van een handleiding voor de administratie; 
q. het doen van voordrachten aan de Raad van Toezicht tot royement van leden,  
r. het vaststellen van een directiereglement; 
s. het algemeen toezicht op het door de directie gevoerde beheer, inclusief, het algemeen toezicht 

op de goede gang van zaken in het kantoor en in de overige bezittingen van de coöperatie; 
t. het verstrekken van alle door de Algemene Ledenvergadering verlangde, informatie en/of inzage 

van stukken; 
u. voorts al datgene wat tot het Bestuur van de coöperatie behoort; 
v. het jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, aan de Algemene Ledenvergadering presenteren van de 

door een externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de coöperatie. 
w. vertegenwoordiging van de coöperatie tegenover de gemeenschap; 
x. het zorgdragen voor een evenwichtige verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen van de 

coöperatie conform wettelijke bepalingen; 
y. na aanwijzing door de Raad van Toezicht, het samen met de Raad medeondertekenen van de 

opdrachtbevestigingsbrief voor de externe accountant van de coöperatie.   
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Paragraaf 2   De Bestuursleden 
 
Artikel 19 
 
Bestuursleden moeten:  

- loyaal zijn aan de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, het Bestuursreglement, het 
Verkiezingsreglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en van het Bestuur, 
alsmede aan de coöperatieve beginselen en beweging;  

- bereid zijn in teamverband te werken aan de Bestuurstaak. Dit impliceert o.m. de plicht om:  
a. de Bestuursvergaderingen stipt bij te wonen; 
b. zich goed voor te bereiden op de vergaderingen van het Bestuur en daarin op constructieve wijze 

deel te nemen aan de beraadslagingen; 
c. op actieve en constructieve wijze deel te nemen in de werkzaamheden van het Bestuur en de 

door haar in te stellen commissies, hetgeen mede kan betekenen de verantwoordelijkheid voor 
het voorbereiden van stukken, ten behoeve van het Bestuur; 

d. deel te nemen aan "workshops" en andere trainingsprogramma's gericht 
             op het beter functioneren van het Bestuur en de leden. 
 
Artikel 20 
 

1. Bestuursleden mogen hun functie noch de kantoorruimte van de financiële instelling gebruiken 
voor de behartiging van hun eigen belangen. 

2. Bestuursleden dienen zich op correcte wijze jegens het personeel van de financiële instelling te     
gedragen. Verzoeken om medewerking van het personeel moeten steeds via de Algemeen 
Directeur worden gedaan.  

3. Bestuursleden gedragen zich te allen tijde in alle opzichten zoals een goed bestuurslid van de       
coöperatie betaamt. 

 
Artikel 21 
 
Indien een bestuurslid niet voldoet aan het bepaalde in artikel 19 van dit reglement, dan wel in strijd 
handelt met artikel 20 van dit reglement wordt hij ter zake door een commissie bestaande uit de Voorzitter 
en twee bestuursleden gehoord. Mocht betrokkene zich na het onderhoud niet houden aan het bepaalde 
in voornoemde artikelen, dan wordt hij door het Bestuur, de Raad van Toezicht gehoord, voor 
ontslagverlening aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen. 
 
Artikel 22  

1. a. In een tussentijdse vacature wordt door de Raad van Toezicht benoemd de persoon die bij de 
laatstgehouden bestuursverkiezing onder de niet gekozen kandidaten de meeste stemmen heeft 
verworven. Indien er meer kandidaten in aanmerking komen, moet worden geloot. 
b. Blijkt deze persoon niet voor benoeming beschikbaar te zijn, dan wordt de persoon met het 
telkens naastvolgende aantal stemmen voor de benoeming benaderd en indien beschikbaar 
benoemd. 
c. Bij gebreke van voor benoeming beschikbare personen als vorenbedoeld, wordt in de vacature 
door de Raad van Toezicht voorzien door benoeming van een lid van de coöperatie.  

2. Het tussentijds benoemde bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij 
werd benoemd zou zijn afgetreden. 

3. De Raad van Toezicht gaat over tot benoeming zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de 
tussentijdse vacature doch niet later dan twee weken na het ontstaan van de vacature.  

 
Artikel 22 A 
Het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 21 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op 
leden van de Krediet Commissie. 
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Paragraaf 3   De verdeling der Bestuursfuncties 
 
Artikel 23  
 

1. Binnen twee weken na de Algemene Ledenvergadering wordt door het oudste bestuurslid in jaren 
een bestuursvergadering bijeengeroepen waarin de overige bestuursfuncties onderling worden 
verdeeld, met dien  verstande dat bij belet, afwezigheid of ontstentenis van het oudste lid in jaren, 
de vergadering wordt bijeengeroepen door het oudste lid in jaren die daarvoor beschikbaar is. 

2. De samenstelling van het nieuw gekozen Bestuur wordt binnen twee weken door de Secretaris 
aan de leden bekend gemaakt.  

3. In de in het eerste lid bedoelde vergadering wordt tevens het rooster van aftreden vastgesteld. 
 
Paragraaf 4   De Voorzitter  
 
Artikel 24 
De Voorzitter is belast met: 

a. de vertegenwoordiging van de coöperatie, zowel in en buiten rechten, bij openbare en particuliere 
gelegenheden na daartoe machtiging te hebben bekomen van het Bestuur; 

b. het voorzitten van de bestuursvergaderingen en het leiding geven aan de werkzaamheden van het 
Bestuur; 

c. het doen naleven van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, en de besluiten van de 
Algemene Ledenvergaderingen en van het Bestuur; 

d. het tezamen met de Secretaris ondertekenen van de notulen van de bestuurs- en Algemene 
Ledenvergaderingen; 

e. het op afdoende wijze te werk gaan bij de ontwikkeling van de coöperatie en het coördineren van 
alle desbetreffende werkzaamheden; 

f. het in overleg met de Secretaris vaststellen van de agenda voor bestuursvergaderingen en het 
medeondertekenen van de uitgaande brieven. 

 
Paragraaf 5   De ondervoorzitter 
 
Artikel 25 
 
1. De ondervoorzitter heeft tot taak:  

a. de Voorzitter te ondersteunen in al diens werkzaamheden;  
b. de Voorzitter bij belet of ontstentenis te vervangen. 

2. Indien ingeval van belet of ontstentenis van de Voorzitter zich tevens afwezigheid, belet of  
    ontstentenis van de ondervoorzitter voordoet, wordt hij alsdan vervangen door het in jaren oudste  
    bestuurslid. 
 
Paragraaf 6   De Secretaris 
 
Artikel 26 
1. De Secretaris heeft tot taak: 

a. het ontwerpen en medeondertekenen van de van het Bestuur uitgaande brieven. De uitgaande     
stukken worden mede door de Voorzitter ondertekend en voor zover deze financiële                      
aangelegenheden betreffen, ook door de Penningmeester; 

b.   het houden van de notulen van elke bestuurs- en Algemene Ledenvergadering; 
c. het in overleg met de Voorzitter opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen; 
d. het zorgdragen dat alle ingekomen brieven die in de bestuursvergadering moeten worden 

behandeld op de door het Bestuur vastgestelde wijze ter kennis worden gebracht van de 
bestuursleden, zulks vergezeld van de nodige informatie en/of een advies voor de besluitvorming; 

e. het bijhouden van het archief van het Bestuur en het brievenboek van de inkomende en verzonden 
stukken; 

f. het zorgdragen dat op elke vergadering aanwezig zijn:  
            - de notulen van de voorafgaande vergadering; 
            - de presentielijst; 
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            - de ingekomen en verzonden brieven; 
g. het zorgdragen voor een juiste en verzorgde presentatie van de stukken aan de Algemene Leden 

Vergadering; 
h. het zorgdragen voor de tijdige vaststelling van het jaarverslag van het Bestuur. 

2. Het Bestuur wijst uit zijn midden een tweede Secretaris aan die de Secretaris waar nodig ondersteunt  
    en hem in geval van afwezigheid, belet of ontstentenis vervangt. Deze persoon kan niet tevens  
    Voorzitter, ondervoorzitter, Penningmeester of tweede Penningmeester zijn. 
3. Het Bestuur in het bijzonder, en de Krediet Commissie en de Raad van Toezicht in het algemeen,     
    worden in hun taken en werkzaamheden bijgestaan en ondersteund door het bestuurssecretariaat. 
   
Artikel 27 
 
1. De notulen van de vergaderingen van het Bestuur houden in: 

a. de namen van de leden die aanwezig en van de leden die niet aanwezig waren; 
b. een beknopte weergave van de ingekomen stukken en de gedane mededelingen;  
c. een omschrijving van de gedane voorstellen en kennisgevingen; 
d. een duidelijke weergave van de gevoerde beraadslagingen en de gemaakte opmerkingen; 
e. een duidelijke omschrijving van de genomen besluiten.  

2. In de vergadering volgende op de toezending van de notulen worden deze ter goedkeuring aan het  
    Bestuur voorgelegd. De Voorzitter en de Secretaris ondertekenen de notulen als blijk van goedkeuring  
    door het Bestuur. 
3. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden na goedkeuring door het Bestuur in de 
    eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering aan deze ter vaststelling voorgelegd.  
 
Artikel 28 
 
1. De Secretaris stelt aan het einde van elk kwartaal een verslag op bevattende de belangrijkste 
    gebeurtenissen en de belangrijkste beslissingen van de afgelopen periode. 
2. Het verslag wordt door het Bestuur vastgesteld en toegezonden aan de Raad van Toezicht. 
 
Paragraaf 7   De Penningmeester  
 
Artikel 29 
 
1. De Penningmeester is in het Bestuur in het bijzonder belast met het algehele financiële beleid van de  

coöperatie. Hij verzorgt alle financiële aangelegenheden van de coöperatie en dient het Bestuur          
daaromtrent van advies. Met goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen bepaalde 
financiële taken - onder verantwoordelijkheid van de Penningmeester aan de Algemeen Directeur, de  

      Financieel Manager, en/of de Sales and Service Manager van de coöperatie worden overgedragen. 
2. Hij is verplicht omtrent de financiën van de coöperatie zodanig boek te houden of te doen houden, dat 

daaruit te allen tijde de werkelijke financiële situatie van de coöperatie kan blijken. 
3. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de coöperatie en mede ondertekent alle van  
      het Bestuur uitgaande brieven betreffende financiële aangelegenheden. 
4. Hij verstrekt aan de Raad van Toezicht alle gewenste informatie betreffende het door hem gevoerde   

beheer. 
5. Voor 1 april brengt hij aan het Bestuur, onder overlegging van de balans en de resultatenrekening,  
      verslag uit omtrent het over het afgelopen jaar gevoerde beheer. 
6. Uiterlijk 14 dagen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zendt de Voorzitter de door het         

Bestuur vastgestelde jaarstukken, vergezeld van het desbetreffend accountants rapport, toe aan de    
Raad van Toezicht. 

7. De Penningmeester geeft het Bestuur en de Raad van Toezicht per kwartaal een duidelijk en volledig  
overzicht van de stand der geldmiddelen van de coöperatie.  

8. Het Bestuur wijst uit zijn midden een tweede Penningmeester aan die de Penningmeester waar nodig 
ondersteunt en in geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van de Penningmeester deze vervangt. 
Deze persoon kan niet tevens Voorzitter, ondervoorzitter, Secretaris of tweede Secretaris zijn. 
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Artikel 30 
 
1. De door het Bestuur gemachtigde persoon of personen als bedoeld in artikel 39, lid 3 van de Statuten         
    kunnen cheques, promessen, wissels, garantiebrieven en andere waardepapieren tekenen tot een  
    bedrag van f. 100.000, ==. 
2. Het bij artikel 38, lid 2 van de Statuten bedoelde bedrag, waarboven het Bestuur voor het aangaan  
    van transacties de schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht behoeft, wordt gesteld op  
    f. 125.000, ==.  
3. Het Bestuur of de door het Bestuur gemachtigde persoon of personen als bedoeld in artikel 39, lid 3  
    van de Statuten, kunnen bedragen bancair van de ene naar de andere rekening van de coöperatie  
    overschrijven ten einde de ATM’s of kas aan te zuiveren tot een bedrag van f. 500.000, ==. 
4. Door het Bestuur dient een risicoverzekering tegen diefstal en malversatie te worden gesloten en in   
    stand gehouden. 
 
Paragraaf 8   Het dagelijks Bestuur 
 
Artikel 31 
 
1. Het dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris. 
2. Het dagelijks Bestuur is belast met: 

a. de voorbereiding van de stukken die ter beslissing aan het Bestuur zullen worden              
             aangeboden; 

b. de uitvoering van de besluiten van het Bestuur voor zover die uitvoering niet aan de  
             Algemeen Directeur is opgedragen; 

c. het toezicht op de door het Bestuur aan de Algemeen Directeur toevertrouwde taken; 
d. het onderhouden van contacten met het overkoepelende orgaan van spaar- en  

             kredietcoöperaties en andere coöperaties voor zover niet aan anderen opgedragen.  
3. Het dagelijks Bestuur vergadert tenminste eenmaal in twee weken, en voorts zo dikwijls als de  
    Voorzitter zulks nodig acht of twee leden daarom verzoeken. 
4. Bestuursleden zijn bevoegd de vergaderingen van het dagelijks Bestuur als toehoorder bij te wonen.      
     Alsdan nemen zij aan de beraadslagingen deel, doch hebben zij geen stem. 
 
Paragraaf 9   De Bestuurscommissies 
 
Artikel 32 
 
1.  Het Bestuur is bevoegd naar vrije keuze commissies van advies en bijstand met betrekking tot  
     bestuurstaken in te stellen.  
2. Bij de instelling van een commissie stelt het Bestuur voor de commissie een reglement vast,                  
     regelende de werkwijze van de commissie. Het Bestuur wijst uit zijn midden een lid aan belast met de  
     coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.  
3. Het Bestuur stelt in ieder geval, zulks in overleg met de Raad van Toezicht, een commissie in belast      
    met de educatie, bestaande uit tenminste 5 personen waarvan minstens 2 bestuursleden zijn en            
    waarvan tevens een lid van de commissie belast wordt met secretariële taken. Deze commissie heeft    
    tot taak de beslissingen van het Bestuur met betrekking tot de artikel 1, onderdeel c, van het                  
    huishoudelijk reglement omschreven taak voor te bereiden en te implementeren.  
4. Het Bestuur streeft ernaar om jaarlijks een bedrag van f. 100.000, == te begroten voor de commissie     
     belast met de educatie ter uitvoering van haar werkzaamheden zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.    
     Behalve de commissie belast met de educatie zijn de door bet Bestuur ingestelde commissies aan het 
     Bestuur verantwoording verschuldigd en zij rapporteren aan het Bestuur. 
5. De commissie belast met de educatie brengt op een jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, te houden          
     Algemene Ledenvergadering aan deze verslag uit. 
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Paragraaf 10   De Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 33 
 
1. Het Bestuur vergadert tenminste eenmaal in de twee weken en voorts zo dikwijls als de Voorzitter          
     zulks in het belang van de voortgang der werkzaamheden noodzakelijk acht. 
2.  Indien tenminste drie leden zulks verzoeken is de Voorzitter verplicht binnen een week na ontvangst     
      van het verzoek daartoe een vergadering bijeen te roepen ter bespreking van de door de verzoekende 
      leden opgegeven agendapunten. 
3.   Het Bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Op de bestuursvergaderingen is het 
      bepaalde in artikel 16 leden 5 tot en met 8 van  dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
4.   Het Bestuur stelt een reglement voor haar vergaderingen vast. 
 
Hoofdstuk 7   De Raad van Toezicht 
 
Artikel 34 
 
1.  Een lid van de Raad moet: 

a.  op grond van ervaring en maatschappelijke ontwikkeling een actieve bijdrage kunnen 
leveren aan de werkzaamheden van de Raad; 

b.  in teamverband kunnen werken aan de uitvoering van de taak van de Raad. 
2 a.  Bij de samenstelling van de Raad dient ervoor gezorgd te worden dat in de Raad als  
                          geheel voldoende kennis van boekhouden en financieel beheer aanwezig is om de taak  
                          van de Raad behoorlijk te kunnen uitvoeren. 

b.  De taak van de Voorzitter is het voorzitten van de vergaderingen van de Raad en voorts 
alles wat des Voorzitters is. 

c.  De Secretaris heeft o.a. tot taak het nauwkeurig bijhouden van de notulen van alle 
vergaderingen van de Raad en alle andere verplichtingen die inherent zijn aan zijn functie 
of die welke de Raad zal vaststellen.  

 
Artikel 34A 
 
Het bepaalde bij de artikelen 19 tot en met 21 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op 
leden van de Raad van Toezicht. 
 
Artikel 34B 
1  a. In een tussentijdse vacature wordt door de Raad van Toezicht benoemd de persoon die bij de 

laatstgehouden Raadverkiezing onder de niet gekozen kandidaten de meeste stemmen heeft 
verworven. Indien er meer kandidaten in aanmerking komen, moet worden geloot. 
b. Blijkt deze persoon niet voor benoeming beschikbaar te zijn, dan wordt de persoon met het 
telkens naastvolgende aantal stemmen voor de benoeming benaderd en indien beschikbaar 
benoemd. 
c. Bij gebreke van voor benoeming beschikbare personen als vorenbedoeld, wordt in de vacature 
door de Raad van Toezicht voorzien door benoeming van een lid van de coöperatie.  

2. De Raad van Toezicht gaat over tot benoeming zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de 
tussentijdse vacature doch niet later dan twee weken na het ontstaan van de vacature.  

 
Artikel 35 
 
1.  Na de verkiezing van de leden van de Raad stelt de Raad in overleg met het Hoofd Interne Audit 

een strategisch auditplan op voor de zittingsperiode van de Raad. Het plan geeft een aanduiding 
van: 
a. de activiteiten die de Raad in de zittingsperiode wilt verrichten en de wijze waarop de Raad dat  
    denkt te doen; 

 b. de taken die aan de afdeling I.A.D. worden opgedragen; 
 c. de wijze waarop de uitvoering van het plan zal worden bewaakt. 
2.  Tenminste tweemaal in het jaar vergadert de Raad met de externe accountant of de controleurs 

omtrent de interne controle en om de controle op de jaarrekening te bespreken. 
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3.   De Raad vergadert tenminste eenmaal in twee weken, en voorts indien de Voorzitter zulks nodig 
acht of twee leden daarom verzoeken. 

4.  De Raad is te allen tijde bevoegd het Hoofd Interne Audit uit te nodigen tot bijwoning van zijn 
vergaderingen. 

 
Artikel 36 
 
De Raad richt zijn werkzaamheden met name op de volgende taakonderdelen:  

a. verificatie van de rekeningen van de leden (leningen en besparingen/ deposito's) en de 
controle van  de andere belangrijke rekeningen; 

b. verificatie van de beleggingen van de coöperatie; 
c. consultatie en communicatie met de externe accountants en van accountantsrapporten; 
d. voorbereiding van het jaarlijkse werkplan voor de interne controle en de beoordeling van 

de interne controle zoals uitgevoerd door de interne controleur; 
e. beoordeling van de klachten van de leden, alsmede het afhandelen van beroepszaken 

zoals o.a. bedoeld in artikel 10 lid 4 van dit reglement; 
f. gesprekken met het Bestuur; 
g. interactie met de controleurs van de Bank van de Nederlandse Antillen. 

 
Artikel 37 
 
1. De Raad of de door hem aangewezen lid of leden kunnen te allen tijde de vergaderingen van het           
     Bestuur of het dagelijks Bestuur bijwonen. 
2.  De Raad van Toezicht ontvangt: 
 - de notulen van de Bestuursvergaderingen; 
 - alle voorstellen door het dagelijks Bestuur en de Algemeen Directeur aan het Bestuur gedaan; 
 - alle door de Raad relevant geachte stukken. 
3. De Raad overlegt eenmaal per kwartaal met het Bestuur over de organisatorische en bedrijfsmatige      
      ontwikkelingen binnen de coöperatie. 
  
Artikel 38 
 

1. Het Bestuur en de Algemeen Directeur dragen er zorg voor dat de Raad regelmatig rapportage 
van de Interne Auditors ontvangt. 

2. De Raad bespreekt de kritiekpunten in deze rapporten met de Interne Auditors of de externe      
accountant voor de aanvang van de controle van de jaarrekening en maakt zijn wensen aan de     
accountants en de Interne Auditors kenbaar. 

3. Na afloop van de controle dienen de accountants of interne controleurs hun bevindingen met de 
Raad te bespreken en te rapporteren over alle zaken waarover de Raad een onderzoek heeft 
verzocht. Alle vergaderingen met de accountants dienen schriftelijk door de Raad te worden 
vastgelegd. 

4. Het Bestuur dient alvorens de gecontroleerde jaarrekening aan de Algemene Ledenvergadering te 
presenteren deze aan de Raad aan te bieden, zodat de Raad zich daarover kan uitspreken twee 
weken voordat de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. 

 
Artikel 39 
 

1. Jaarlijks stelt de Raad een verslag op ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering waarin zij 
de voorgenomen acties ter vervulling van haar taken en verantwoordelijkheden uiteenzet en haar  
bevindingen over het afgelopen jaar rapporteert. 

2. De Raad maakt elk kwartaal verslag op van haar werkzaamheden en stuurt deze naar het 
Bestuur. 

3. Tenminste twee weken voor verzending van de in de vorige leden genoemde verslagen worden 
deze aan het Bestuur toegezonden en worden zij met het Bestuur besproken. 

4. Het Bestuur krijgt desgevraagd tenminste een week de tijd om naar aanleiding van de verslagen   
schriftelijke opmerkingen te maken. 

5. De Raad dient de opmerkingen vermeld onder lid 4 toe te voegen aan haar eindverslag en deze 
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op te sturen naar de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. 
 
Hoofdstuk 8   De Krediet Commissie 
 
Artikel 40 
 
1.  Een lid van de Krediet Commissie moet: 

a.  Op grond van ervaring en maatschappelijke ontwikkeling een actieve bijdrage kunnen 
leveren aan de werkzaamheden van de Krediet Commissie. 

b.  in teamverband kunnen werken aan de uitvoering van de taak van de Krediet  
             Commissie. 

2 a.  Bij de samenstelling van de Krediet Commissie dient ervoor gezorgd te worden dat  
                          in de Krediet Commissie als geheel voldoende kennis en ervaring aanwezig is voor  
                          wat betreft het toekennen van kredieten om de taak van de Krediet Commissie 
                          behoorlijk te kunnen uitvoeren. 

b.  De taak van de Voorzitter is het voorzitten van de vergaderingen van de Krediet 
Commissie en voorts alles wat des Voorzitters is. 

c.  De Secretaris heeft o.a. tot taak het nauwkeurig bijhouden van de notulen van alle 
vergaderingen van de Krediet Commissie en alle andere verplichtingen die inherent zijn 
aan zijn functie.  

 
Artikel 40A 
 
Het bepaalde bij de artikelen 19 tot en met 21 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op 
leden van de Raad van Toezicht. 
 
Artikel 40B 
1 a. In een tussentijdse vacature wordt door de Raad van Toezicht benoemd de persoon die bij de  

laatstgehouden Krediet Commissie verkiezing onder de niet gekozen kandidaten de meeste 
stemmen heeft verworven. Indien er meer kandidaten in aanmerking komen, moet worden 
geloot. 

              b. Blijkt deze persoon niet voor benoeming beschikbaar te zijn, dan wordt de persoon met het    
                  telkens naastvolgende aantal stemmen voor de benoeming benaderd en indien beschikbaar 
                  benoemd. 
 2.     De Raad van Toezicht gaat over tot benoeming zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de  
         tussentijdse vacature doch niet later dan twee weken na het ontstaan van de vacature.  
 
Hoofdstuk 9   Het Directiereglement  
 
Artikel 41 
 

1. Het Bestuur stelt een directiereglement vast. 
2. Na vaststelling wordt het directiereglement terstond ter kennis gebracht van de Raad van 

Toezicht. 
 
Artikel 42 
 

1. Het Bestuur is bevoegd om de directie te machtigen om  het personeel van de financiële instelling 
bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement te benoemen. 

2. De directie neemt daarbij het door het Bestuur vast te stellen formatieplan en het 
arbeidsreglement in acht. 

3. Het Bestuur is bevoegd de directie te machtigen om personeel te schorsen en ontslaan. 
4. Elk kwartaal doet de directie aan het Bestuur opgave van alle in het afgelopen maanden 

plaatsgevonden personeelsmutaties, vergezeld van een toetsing van deze mutaties aan het 
formatieplan. 
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Hoofdstuk 10   Slotbepalingen 
 
Artikel 43 
 
Ingeval van strijd tussen bepalingen van dit huishoudelijk reglement en de Statuten gelden de bepalingen 
van de Statuten.  
 
Artikel 44 
 
Dit reglement treedt in werking met ingang van een door het Bestuur, de Raad van Toezicht gehoord, te 
bepalen tijdstip. 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2013. 
 
Namens het Bestuur van de Algemene Spaar -en Kredietcoöperatie, A.C.U., 
 
 
       De Voorzitter, 
       F.A. Vicario 
 
       De Secretaris, 
       Mr. R.D. Larmonie-Cecilia 
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