
 
 

 
 
 

Statuten 
 
 
I. Algemene bepalingen 
 

§ 1 Naam, zetel, bekendmakingen 

De vereniging werd in 1847 als „Deutsche Hagel-
Versicherungs-Gesellschaft für Gärtnereien auf Gegen-
seitigkeit zu Berlin“onder de zinspreuk „Een voor allen –  
allen voor een“ als hagelverzekering voor de tuinbouw 
opgericht. Sinds 1997 draagt deze de naam: 

„Gartenbau-Versicherung VVaG“ 

De vereniging is statutair gevestigd in Wiesbaden. De 
kennisgevingen van de vereniging geschieden in de 
elektronische Duitse Staatscourant. 

 

§ 2  Doel van de onderneming 

1. De vereniging verzekert haar leden onderling tegen 
materiële schade en vermogensschade op het gebied van 
productie, verwerking, afzet en dienstverlening in de 
tuinbouw, handel met tuinbouwproducten en op andere land-
bouweconomische gebieden in het binnen- en buitenland. 

2. De vereniging kan alle vormen van verzekering opnemen 
aanbieden en herverzekering exploiteren.  

3. De vereniging kan verzekeringen ook op z’n manier tegen 
een vast tarief afsluiten dat de verzekeringnemers geen 
leden van de vereniging worden. Deze mogelijkheid is echter 
in die zin beperkt dat onafgebroken maximaal 10 procent van 
de verzekeringnemers geen leden van de vereniging mag 
zijn. 

4. De vereniging kan samenwerkingen met andere 
ondernemingen aangaan, verzekeringen, diensten en 
producten voor andere ondernemingen bemiddelen en in 
andere ondernemingen participeren. 

5. De verschillende verzekeringsdivisies worden telkens als 
separate afdeling met eigen reserves geëxploiteerd. Bij 
besluit van de vergadering van ledenvertegenwoordigers 
kunnen ook meerdere verzekeringsdivisies tot één 
afrekeningseenheid worden samengevat. De herverzekering 
vormt een separate afdeling met eigen reserves. 

 
 

 
II. Lidmaatschap 
 

§ 3 Begin en einde 

Lid van de vereniging wordt degene die een verzeke-
ringsovereenkomst afsluit of degene die tot een bestaande 
verzekeringsovereenkomst toetreedt  voor zover het niet om 
een verzekeringsovereenkomst zoals bedoeld in § 2 lid 3 
gaat. Het lidmaatschap eindigt wanneer de tijd is verstreken 
bij overeenkomst. 

§ 4  Rechten en verplichtingen van de leden 

De rechten en plichten van de leden volgen uit de wettelijke 
bepalingen, de statuten, de Algemene Verzekerings-
voorwaarden en eventuele bijzondere overeenkomsten. 
 
 
 
 
 

III. Premies en premierestitutie 
 

§ 5 Premiesysteem 

1. De leden zijn verplicht om premies volgens het hieronder 
geregelde premiesysteem van de vereniging te voldoen. De 
telkens per kalenderjaar berekende jaarlijkse premie bestaat 
uit: 

- een van het aanvaarde risico afhankelijke premie, 

- een jaarlijks vastgestelde redelijke veiligheidstoeslag. 

2.  Alle bestanddelen van de jaarlijkse premie worden per 
verzekeringsdivisie gescheiden vastgelegd en afgerekend. 

3. Veiligheidstoeslagen worden op basis van  honderdsten 
van de premie berekend en kunnen binnen de afzonderlijke 
verzekeringsdivisies ook naar regio's en/of naar verzekerde 
zaken gedifferentieerd worden uitgeschreven. 

4. Over de hoogte van de premie en over de noodzaak en 
de omvang van het heffen van veiligheidstoeslagen beslist 
het bestuur op grond van redelijkheid en billijkheid met 
inachtneming van de bovenstaande regelingen. Voor het 
besluit dat betrekking heeft op bijbetalingen en 
veiligheidstoeslagen is toestemming van de raad van 
commissarissen vereist. 

5. Verdere details kunnen in de Algemene Verzekerings-
voorwaarden worden geregeld. 

 

§ 6 Premierestitutie 

1. De leden ontvangen premierestituties door middel van 
uitkeringen uit de hiervoor gevormde reserves. Hierbij kan 
rekening worden gehouden met het schadeverloop van de 
overeenkomst, de verzekerde zaken en de regio. Verdere 
details kunnen in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden 
worden geregeld. 

2. De restituties aan de leden geschieden in verhouding met 
de in het uitkeringsjaar te betalen premies door mindering. 

3. Reserves voor premierestituties mogen uitsluitend voor 
dit doel worden gebruikt. 

4. Uitgetreden leden hebben geen aanspraak op 
premierestituties. 

5. Het bestuur beoordeelt of er premierestituties worden 
uitgekeerd. Voor besluiten van het bestuur is goedkeuring 
van de raad van commissarissen vereist. 



 
 

IV. Structuur van de vereniging 

 

§ 7 Organen 

De organen van de vereniging zijn: 
1.  het bestuur 
2. de raad van commissarissen 
3. de vergadering van de ledenvertegenwoordigers 
De vergadering van de ledenvertegenwoordigers is het 
hoogste orgaan van de vereniging. In het geval de vereniging 
wordt ontbonden volgens § 30 treedt de ledenvergadering in 
haar plaats. 

 

 

Het bestuur 

§ 8 Samenstelling 

Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen. De raad 
van commissarissen benoemt een voorzitter van het bestuur. 

 

§ 9 Vertegenwoordiging van de vereniging 

De vereniging wordt wettelijk vertegenwoordigd door twee 
bestuursleden of door een bestuurslid en een procura-
tiehouder. 

 

§ 10 Bevoegdheden van het bestuur 

1. Het bestuur leidt de zaken onder eigen verant-
woordelijkheid als ondernemer in overeenstemming met de 
wet, de statuten en het door de raad van commissarissen 
uitgevaardigde huishoudelijk reglement. 

2. Het bestuur heeft goedkeuring van de raad van 
commissarissen nodig: 
a)  voor het benoemen van procuratiehouders en handels-
gevolmachtigden; 
b) voor de aankoop, verkoop en belasting van percelen; 
c) voor  onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 
volgens § 27; 
d) voor het heffen van veiligheidstoeslagen volgens § 5; 
e) voor toevoegingen aan en uitkeringen uit de reserves 
voor premierestituties volgens § 26; 
f) voor het invoeren en wijzigen van de Algemene 
Verzekeringsvoorwaarden. 
 
 
 

De raad van commissarissen 

§ 11  Samenstelling 

De raad van commissarissen bestaat uit negen personen, 
waarvan er ten minste zes lid van de vereniging moeten zijn. 

 

§ 12  Verkiezing en ambtstermijn 

1. De raad van commissarissen wordt door de vergadering 
van de ledenvertegenwoordigers met gewone meerderheid 
van de afgegeven stemmen gekozen.  

2. De ambtstermijn bedraagt drie jaar. Herverkiezing is 
toegestaan. Elk jaar bij het sluiten van de gewone 
vergadering van de ledenvertegenwoordigers treden de drie 
leden van de raad van commissarissen met de langste 
ambtstermijn af. Bij gelijke duur van de ambtstermijn beslist 
het door de voorzitter van de raad van commissarissen 
getrokken lot.  

3. Vóór het verstrijken van hun ambtstermijn uitgetreden 
leden worden tijdens de volgende vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers door een nieuwe verkiezing 

vervangen. De verkiezing geschiedt voor de rest van de 
ambtstermijn van de vroegtijdig uitgetreden leden. 

 

§ 13 Voorzitterschap 

1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden voor de 
duur van drie jaar een voorzitter en ten minste één 
plaatsvervanger.  

2. De vergadering van de raad van commissarissen worden 
door de voorzitter bijeengeroepen en geleid. 

 

§ 14 Vergaderingen van de raad van commissarissen, 
besluitvorming 

1. Vergaderingen van de raad van commissarissen vinden 
net zo vaak plaats als de voorzitter van de raad van 
commissarissen dit noodzakelijk acht, ten minste echter één 
keer per kalenderhalfjaar. 

2. De raad van commissarissen kan besluiten nemen, als 
ten minste vier leden, waaronder de voorzitter of zijn 
plaatsvervanger, aanwezig zijn.  

3. De besluiten worden met gewone meerderheid van 
stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter beslissend.  

4. De besluitvorming kan ook schriftelijk of via elektronische 
media geschieden, als géén lid van de raad van 
commissarissen hiertegen bezwaar heeft 

5. De vergaderingen en besluiten van de raad van 
commissarissen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, en 
door de voorzitter of, als deze verhinderd is, zijn 
plaatsvervanger te worden ondertekend. 

 

§ 15 Huishoudelijk reglement, taken 

1. De raad van commissarissen stelt voor zichzelf een 
huishoudelijk reglement op. 
2. Tot de taken van de raad van commissarissen behoort: 
a) benoeming van leden van het bestuur en hun aanstelling 
door middel van arbeidsovereenkomsten, 
b) toezicht op het bestuur, 
c) controle van de jaar jaarrekening, het jaarverslag en het 
voorstel voor het gebruik van de winsten, 
d) rapportage aan de vergadering van de ledenvertegen-
woordigers, 
e) aanwijzen van de accountant, 
f) besluitvoorstellen voor wijziging van de statuten, 
g) besluitvorming bij alle zaken waarvoor het bestuur 
toestemming van de raad van commissarissen nodig heeft. 
 
 
 
 
 

Vergadering van de ledenvertegenwoordigers 

§ 16 Samenstelling 

1. De vergadering van de ledenvertegenwoordigers bestaat 
uit veertig gekozen leden van de vereniging. Voor elke 
ledenvertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger gekozen. 
De leden van het bestuur en van de raad van 
commissarissen dienen aan de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers deelnemen. 

2. Het werk van de ledenvertegenwoordigers is 
onbezoldigd. 

3. Elk meerderjarig lid van de vereniging kan gekozen 
worden. Leden van de raad van commissarissen en leden die 
een dienst- of arbeidsverhouding met de vereniging hebben, 
kunnen niet gekozen worden. 



 
 

4. De ledenvertegenwoordigers en plaatsvervangers worden 
door de vergadering van de ledenvertegenwoordigers voor 
de duur van vier jaar gekozen. Herverkiezing is toegestaan. 

5. Bij toerbeurt treedt elk jaar bij beëindiging van de gewone 
vergadering van de ledenvertegenwoordigers een kwart van 
de ledenvertegenwoordigers en hun plaatsvervangers af. 

6. Het recht om kandidaatstellingen in te dienen hebben 
a)  de leden, 
 hun kandidaatstellingen moeten door de raad van 

commissarissen uiterlijk op 31 maart schriftelijk zijn 
ontvangen en moeten door ten minste 1 procent van de 
leden onder vermelding van lidmaatschapsnummer en 
adres zijn ondertekend; 

b) de raad van commissarissen; 
c) de ledenvertegenwoordigers, 
 hun kandidaatstellingen moeten door ten minste vijf 

ledenvertegenwoordigers worden gesteund.  
 Zij kunnen ook gedurende de vergadering van de 

ledenvertegenwoordigers naar voren worden gebracht. 
 Kandidaatstellingen van leden en raad van 

commissarissen worden samen met de uitnodiging voor 
de vergadering van de ledenvertegenwoordigers 
gepubliceerd. 

7. Bij kandidaatstellingen moet worden vermeld voor wiens 
opvolging ze gelden. Alle kandidaten hebben het recht om aan 
het desbetreffende agendapunt tijdens de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers zonder stemrecht deel te nemen. 

8. Gekozen is, wie de meerderheid van alle afgegeven 
stemmen heeft. Bij staking van stemmen vindt een be-
slissende stemronde plaats tussen de kandidaten met het 
hoogste aantal stemmen. Levert dit weer staking van 
stemmen op, dan beslist het door de voorzitter van de ver-
gadering getrokken lot. De ambtstermijn begint te lopen  na 
afloop van de vergadering van de ledenvertegenwoordigers 
waarin de ledenvertegenwoordiger werd gekozen. 

9. De vergadering van de ledenvertegenwoordigers kan de 
verkiezing herroepen als er sprake is van een gewichtige 
reden, in het bijzonder als een lid in dienst treedt of tot 
toezichthoudende organen van een andere verzekerings-
maatschappij toetreedt of als over het vermogen van het lid 
faillissement of surseance van betaling wordt geopend. 

10.  Voor het verstrijken van hun ambtstermijn uittredende 
ledenvertegenwoordigers worden door hun plaatsvervanger 
vervangen. Is deze ook uitgetreden, dan vindt er tijdens de 
volgende vergadering van de ledenvertegenwoordigers een 
nieuwe verkiezing plaats voor de rest van de ambtstermijn. 

 

§ 17 Gewone vergadering van de ledenvertegen-
woordigers 

De gewone vergadering van de ledenvertegenwoordigers 
vindt binnen de eerste acht maanden na afloop van het 
boekjaar plaats. 

 

§ 18 Buitengewone vergadering van de leden-
vertegenwoordigers 

In het belang van de vereniging kan een buitengewone 
vergadering van de ledenvertegenwoordigers op verzoek van 
de raad van commissarissen en op verzoek van ten minste 
vijf ledenvertegenwoordigers plaatsvinden. Dit verzoek dient 
onder vermelding van het doel en de redenen schriftelijk bij 
het bestuur te worden ingediend. 

 

§ 19 Oproeping 

1. Het bijeenroepen van vergaderingen en van de 
ledenvertegenwoordigers geschiedt door het bestuur ten 
minste één maand voor de dag van de vergadering in de 

elektronische Duitse Staatscourant. Zonder dat de 
rechtsgeldigheid van de oproeping hiervan afhankelijk is, 
worden de ledenvertegenwoordigers bovendien schriftelijk 
uitgenodigd. Is een ledenvertegenwoordiger verhinderd om 
aan de vergadering deel te nemen, dan dient deze dit direct 
aan het bestuur van de vereniging en aan zijn gekozen 
plaatsvervanger mee te delen.  
2. De locatie van de vergadering wordt bepaald door de 
raad van commissarissen. Deze kiest een locatie in het 
district van de vereniging, die in de directe omgeving van de 
standplaats van de vereniging, in de buurt  van de 
woonplaats van een ledenvertegenwoordiger of van een 
gebeurtenis ligt, dat voor de tuinbouw relevant is. 
 

§ 20 Agenda 

1. Bij het bijeenroepen van de vergadering van de leden-
vertegenwoordigers wordt de agenda bekendgemaakt. 

2. Leden en ledenvertegenwoordigers kunnen onder 
vermelding van het doel en de redenen verzoeken met 
betrekking tot de besluitvorming door de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers schriftelijk bij het bestuur indienen. 
a) Verzoeken van leden moeten door ten minste één 

procent van de leden onder vermelding van 
lidmaatschapsnummer en adres ondertekend zijn en door 
het bestuur uiterlijk één maand voor de vergadering van 
de ledenvertegenwoordigers zijn ontvangen. Deze 
verzoeken worden samen met de agenda 
bekendgemaakt. De indieners van de verzoeken hebben 
het recht om uit hun midden een woordvoerder aan te 
wijzen die het verzoek tijdens de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers motiveert. 

b) Verzoeken van de ledenvertegenwoordigers moeten door 
ten minste vijf ledenvertegenwoordigers worden 
gesteund. Deze dienen binnen tien dagen na het 
bijeenroepen van de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers bekend te worden gemaakt. 

3. Over zaken die niet  op de voorgeschreven wijze  bekend 
zijn gemaakt, mogen geen besluiten worden genomen. 

 

§ 21 Voorzitterschap 

Het voorzitterschap tijdens de vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers is in handen van de voorzitter van 
de raad van commissarissen, of in diens plaats zijn 
plaatsvervanger. Is geen van hen aanwezig, dan kiest de 
raad van commissarissen de voorzitter van de vergadering 
uit zijn midden. 

 

§ 22 Besluitvorming 

1. Elke correct bijeengeroepen vergadering van de 
ledenvertegenwoordigers mag besluiten nemen onafhankelijk 
van het aantal verschenen ledenvertegenwoordigers. Voor 
deze besluiten is gewone meerderheid van afgegeven 
stemmen vereist, voor zover niet door de wet of de statuten 
een grotere meerderheid is voorgeschreven. 

2. Over kwesties betreffende de bedrijfsvoering kan de 
vergadering van de ledenvertegenwoordigers alleen 
beslissen, als het bestuur hierom vraagt. 

 

§ 23 Taken 

1. De vergadering van de ledenvertegenwoordigers heeft in 
het bijzonder de volgende taken: 
a) inontvangstneming van het jaarverslag, de jaarrekening, 

het rapport van de raad van commissarissen; 
b) besluitvorming over het gebruik van de balanswinst; 
c) decharge van het bestuur en de raad van 

commissarissen; 



 
 

d) verkiezingen voor de raad van commissarissen, 
e) besluitvorming omtrent het opnemen en het staken van 

het bedrijven van verzekeringssoorten en -divisies; 
f) besluitvorming over wijzigingen van de statuten; hiervoor 

is een meerderheid van drie vierde van de afgegeven 
stemmen vereist; 

g) besluitvorming over het herroepen van de verkiezing tot 
lid van de raad van commissarissen. Hiervoor is een 
meerderheid van drie vierde van de afgegeven stemmen 
vereist; 

h) besluitvorming met betrekking tot de overdracht van het 
verzekeringsbestand van de vereniging in afzonderlijke 
divisies naar een andere onderneming en  met betrekking 
tot fusie. Voor dit besluit is een meerderheid van drie 
vierde van de afgegeven stemmen vereist. 

 

§ 24 Rechten van de minderheid 

De rechten van de minderheid volgens de wettelijke 
bepalingen komen een vijfde van de ledenvertegenwoordigers 
toe, voor zover in de statuten niets anders is bepaald. 

 

 

 

V. Jaarbalans 
 

§ 25 Algemene bepalingen 

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.  

2. Jaarrekening, rekening en verantwoording evenals 
investeringen dienen aan de wettelijke bepalingen en aan de 
bepalingen van de toezichthoudende instanties te voldoen. 

 

§ 26 Verliesreserve 
1. Ter dekking van een buitengewoon verlies uit de 
bedrijfsvoering wordt op grond van de bepalingen van de 
toezichthoudende instanties een reserve (verliesreserve) ten 
minste ter hoogte van het minimumgarantiefonds (minimum-
bedrag) te worden gevormd. 
2. Zolang de verliesreserve het minimumbedrag volgens lid 
1 nog niet bereikt of na ontneming nog niet opnieuw heeft 
bereikt, dient hieraan het volledige batig jaarsaldo te worden 
toegevoerd. Na het bereiken van de minimumreserve dienen 
aan de verliesreserve uit het batig saldo van het boekjaar ten 
minste 1 procent van de bedragen uit de zelf gesloten en de 
overgenomen zaken te worden toegevoerd. Met toestemming 
van de raad van commissarissen kan het bestuur aan de 
verliesreserve verdere bedragen uit het batig saldo van het 
boekjaar toevoegen. 
3. De verliesreserve mag ter dekking van een verlies in een 
boekjaar alleen tot een derde van het desbetreffende saldo 
worden gebruikt en ook slechts in zoverre deze niet minder is 
dan het minimumbedrag van de verliesdekking volgens lid 1. 
In uitzonderlijke gevallen kan met toestemming van de 
toezichthoudende instanties in afzonderlijke boekjaren 
hiervan worden afgeweken. 

 

§ 27 Fluctuatiereserves 

Ter compensatie van de fluctuerende jaarbehoefte dienen 
met in achtneming van de wettelijke bepalingen en de  
 

bepalingen van de toezichthoudende instanties fluctuatie-
reserves te worden gevormd. 

§ 28  Reserves voor premierestitutie en vrije reserves 

1. Overschotten uit de verzekeringstechnische 
bedrijfsvoering, die niet volgens §§ 26 en 27 aan de 
verliesreserve of aan de fluctuatiereserve zijn toegevoegd, 
kunnen - gescheiden naar verzekeringsdivisies - aan de 
reserves voor premierestitutie worden toegevoegd.  

2. Uit hierna overblijvende overschotten kunnen vrije 
reserves worden gevormd. 

3. Over de hoogte van de toegevoegde bedragen volgens 
lid 1 en 2 beslist het bestuur naar billijkheid en met 
toestemming van de raad van commissarissen. 

 

 

 

 

VI. Wijzigingen van de statuten en de  
Algemene Verzekeringsvoorwaarden 

 

§ 29 

1. Alle bepalingen van de statuten, uitgezonderd §§ 3 en 4 
(lidmaatschap) en §§ 6 en 28 lid 1 (premierestitutie), kunnen 
met rechtswerking voor de bestaande verzekerings-
overeenkomsten worden gewijzigd. 

2. De invoering en wijziging van Algemene Verzekerings-
voorwaarden kan door het bestuur geschieden. Het bestuur 
heeft hiervoor toestemming van de raad van commissarissen 
nodig. Door de wijziging van de Algemene Verzekeringsvoor-
waarden wordt een bestaande verzekeringsovereenkomst 
alleen aangetast, als het lid met deze wijziging uitdrukkelijk 
instemt. 

 

 

VII. Ontbinding 
 

§ 30  
1. De vereniging wordt ontbonden, als een uitdrukkelijk voor 
dit doel bijeengeroepen vergadering van alle leden hiertoe 
met een meerderheid van vijf zesde van de afgegeven 
stemmen besluit. Het bijeenroepen van de ledenvergadering 
geschiedt door bekendmaking in de elektronische Duitse 
Staatscourant. Elk lid heeft een stem. De leden dienen zich 
door het overleggen van een polis te legitimeren. 
2. De liquidatie geschiedt door het bestuur als liquidateur, 
voor zover niet door besluiten van de ledenvergadering 
andere personen worden aangewezen. 
3. Na ontbinding van de vereniging dient het vermogen in 
eerste instantie ter voldoening van bestaande 
verzekeringsclaims te worden gebruikt. Is het vermogen 
hiervoor niet toereikend, dan dienen de claims evenredig te 
worden gekort. Blijft er na voldoening van de overige 
verplichtingen een overschot over, dan wordt dit onder alle 
leden naar verhouding van de in het afgelopen jaar betaalde 
premies verdeeld. 
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