Reglement en Uitvoeringsbesluit
Reductieregeling
AB Midden Nederland

Per 19 november 2018

REGLEMENT REDUCTIEREGELING
Definities
Artikel 1
In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:
a. AB
: Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A.
b. Lid
: lid van de coöperatie;
c. Deelnemer
: lid, tevens deelnemer aan de reductieregeling;
d. Bestuur
: bestuur van de coöperatie AB;
e. Zelfstandige
: de natuurlijke persoon of directeur van een BV, zonder verzekeringsplicht
voor sociale verzekeringen;
f. Werknemer van 1e lid : geen lid van de coöperatie, wel deelnemer met aangepaste rechten.
Deelnemerschap
Artikel 2
1. De coöperatie is verplicht haar leden die ingevolge dit reglement hiervoor in aanmerking komen, in
te schrijven als deelnemer.
2. Als verplicht deelnemer worden alle leden ingeschreven, die als een zelfstandige, uitsluitend of in
hoofdzaak een primair agrarisch bedrijf uitoefenen, tenzij het lid naar het oordeel van de coöperatie
niet vervangbaar is door een medewerker van of namens de coöperatie.
3. De coöperatie kan bij bestuursbesluit afwijken van de voorwaarde dat een deelnemer in hoofdzaak
een primair agrarisch bedrijf dient uit te oefenen.
4. Werknemers, mits vervangbaar, van 1e leden kunnen ook gebruik maken van de reductieregeling.
Zij hebben dezelfde rechten en plichten als een reguliere deelnemer, maar zijn alleen geen lid van
de coöperatie en hebben als zodanig geen stemrecht. Voor deze deelnemers gelden bovendien
afwijkende uren- en kortingsgroepen (zie uitvoeringsbesluit).
Artikel 3
Indien bij aanvang van het deelnemerschap sprake is van arbeidsongeschiktheid
(0-79%), kan de deelnemer voor de oorzaak van die arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op
hulp tegen gereduceerd tarief. Het opheffen van deze uitsluiting vindt plaats op de wijze zoals bepaald
in artikel 20 lid 2 van dit reglement.
Artikel 4
Als vrijwillig deelnemer kunnen worden ingeschreven de leden, die als zelfstandige een primair
agrarisch bedrijf uitoefenen en op basis van een keuring – door een door bestuur aan te wijzen
keuringsinstantie – kunnen aantonen dat er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 4579%. De kosten van deze keuring zijn voor rekening van het lid.
Artikel 5
Niet als deelnemer kunnen worden ingeschreven/ zijn ingeschreven:
a. Leden of werknemers van 1e leden, die op basis van een keuring – door een door bestuur aan
te wijzen keuringsinstantie – volledig arbeidsongeschikt (80-100%) zijn verklaard;
b. Leden of werknemers van 1e leden die de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt. De beëindiging
gaat in op de eerste dag van de maand waarin ze 67 jaar worden.
Inschrijving en wijziging deelnemerschap
Artikel 6
1. De aanvraag van het lid om als deelnemer ingeschreven te worden, vindt plaats bij de coöperatie
door het invullen en ondertekenen van de daarvoor bestemde formulieren.
2. Inschrijving van het lid als deelnemer vindt, behoudens reglementaire uitzonderingen, plaats op de
datum van inschrijving, welke op het daartoe bestemde formulier is ingevuld en kan niet met
terugwerkende kracht plaatsvinden.
3. Als bewijs van inschrijving als deelnemer ontvangt het lid een deelnamebewijs.
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Artikel 7
1. Wijziging van deelnemerschap vindt plaats op de wijze zoals genoemd in artikel 6 lid 1 en 3.
2. Wijziging van deelnemerschap kan plaatsvinden per 1 januari en 1 juli.
3. Aanvraag tot wijziging van deelnemerschap, op het moment dat de deelnemer arbeidsongeschikt is,
is alleen toegestaan als door de wijziging het totale risicobedrag voor het Reductiefonds niet stijgt.
Artikel 8
De deelnemer heeft de mogelijkheid te kiezen uit verschillende combinaties van maximaal af te nemen
uren per week tegen vastgestelde procentuele kortingen, welke mogelijkheden nader worden
omschreven in het Uitvoeringsbesluit.
Financiering
Artikel 9
1. De bijdrage ter financiering van de reductieregeling wordt jaarlijks per combinatie door de
ledenraadsvergadering vastgesteld. Hierbij mag rekening worden gehouden met een korting voor
jonge deelnemers die toetreden tot de reductieregeling. In het uitvoeringsbesluit wordt deze korting
uitgewerkt per leeftijdscategorie.
2. Indien in enig jaar de bijdrage aan de reductieregeling hoger is dan de verleende reductie, wordt
het overschot toegevoegd aan het reductiefonds. Eventuele tekorten worden in mindering gebracht
op het reductiefonds.
3. Indien er een tekort dreigt te ontstaan in het reductiefonds beslist de ledenraad of en in hoeverre de
bijdrage aan de reductieregeling wordt verhoogd.
4. Indien de omvang van het reductiefonds groter is dan 50% van de jaarlijkse totale bijdrage, beslist
de ledenraad of de bijdrage aan de reductieregeling wordt verlaagd.

Beëindiging deelnemerschap
Artikel 10
Het deelnemerschap kan op verzoek van de deelnemer slechts beëindigd worden als tevens het
lidmaatschap van de betreffende coöperatie wordt beëindigd, conform de in de betreffende coöperatie
geldende statuten, tenzij anders wordt bepaald in dit reglement.
Artikel 11
Bestuur is te allen tijde bevoegd een deelnemer met terugwerkende kracht van deelnemerschap uit te
sluiten of beperkende bepalingen te stellen aan het deelnemerschap en de rechten voortvloeiend uit dat
deelnemerschap, indien achteraf omstandigheden of feiten bekend worden op grond waarvan hij/zij niet
als deelnemer zou zijn toegelaten respectievelijk onder beperkende bepalingen zou zijn toegelaten.
Wachttijd
Artikel 12
1. Het recht op hulp tegen gereduceerd tarief gaat niet eerder in dan wanneer de deelnemer tenminste
3 maanden als deelnemer staat ingeschreven.
2. In afwijking van lid 1 kan het recht op hulp tegen gereduceerd tarief tegelijk ingaan met de
inschrijving als deelnemer als sprake is van:
a. reglementaire uitsluiting van deelnemerschap, direct voorafgaande aan gewenste
inschrijvingsdatum;
b. verhuizing, waarbij reeds sprake was van deelnemerschap;
c. bedrijfsopvolging;
d. ontbinding van een officiële samenwerkingsovereenkomst waarbij geen eerdere deelname
mogelijk was;
e. een startende ondernemer;
f. overlijden van het 1e lid.
3. Na wijziging in een andere urengroep en/of andere procentuele korting, waarbij het totale
risicobedrag voor het Reductiefonds stijgt, gaat het recht op hulp tegen gereduceerd tarief
behorende bij die gekozen urengroep en/of procentuele korting niet eerder in dan 3 maanden na
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wijzigingsdatum. Gedurende deze 3 maanden blijft de deelnemer recht houden op reductie conform
zijn oude urengroep/procentuele korting.
Artikel 13
1. Het recht op gereduceerd tarief gaat voorts in nadat de deelnemer, na de wachttijd zoals bedoeld in
artikel 12, wegens onafgebroken arbeidsongeschiktheid tenminste 2 dagen gebruik heeft gemaakt
van de diensten van een door of namens de coöperatie aangewezen medewerker.
2. In het Uitvoeringsbesluit worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Aanspraken
Artikel 14
1. De deelnemer heeft recht op hulp tegen gereduceerd tarief van een door, of namens de coöperatie
aangewezen medewerker ter vervanging van de deelnemer wegens arbeidsongeschiktheid, met
inachtneming van de in dit reglement genoemde bepalingen.
2. Het recht op hulp tegen gereduceerd tarief geldt uitsluitend voor reguliere werkzaamheden op het
bedrijf voor zover de werkzaamheden tot de normale dagelijkse bedrijfsactiviteiten van een
agrarisch bedrijf behoren.
3. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is de deelnemer die als rechtstreeks en objectief medisch
vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken, geheel of gedeeltelijk niet in staat is de
beroepswerkzaamheden ter continuering van het eigen bedrijf te verrichten.
Artikel 15
1. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de deelnemer heeft de deelnemer aanspraak op hulp
tegen gereduceerd tarief wegens arbeidsongeschiktheid voor het deel dat hij arbeidsongeschikt is.
2. Indien de arbeidsongeschikte deelnemer op structurele wijze werkzaamheden kan of gaat verrichten
op zijn bedrijf, bestaat geen recht op volledig afname van hulp tegen gereduceerd tarief, tenzij deze
werkzaamheden alleen bestaan uit bedrijfsleiding.
3. De deelnemer brengt de coöperatie terstond op de hoogte van zijn geheel of gedeeltelijk herstel.
Artikel 16
Indien de deelnemer een arbeidsrelatie aangaat met een derde of werkzaamheden verricht bij een
derde, welke naar de mening van de coöperatie een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico met zich
meebrengt, is de coöperatie gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van hulp tegen gereduceerd tarief bij
arbeidsongeschiktheid ontstaan als gevolg van die werkzaamheden of werkzaamheden uit die
arbeidsrelatie.
Geneeskundige verklaring
Artikel 17
1. Bestuur kan, indien zij dat wenselijk acht, de deelnemer verplichten om op kosten van het
reductiefonds een verklaring te overleggen, van een door bestuur aan te wijzen keuringsinstantie,
welke verklaring betrekking heeft op de aard en de mate van arbeidsongeschiktheid voor het eigen
bedrijf van de deelnemer.
2. Bij onvoldoende medewerking van de deelnemer is bestuur bevoegd,
a. de hulp tegen gereduceerd tarief met onmiddellijke ingang te beëindigen;
b. de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de reductieregeling;
c. beperkende bepalingen op te leggen aan het deelnemerschap van de deelnemer aan de
reductieregeling.
Termijn reductie
Artikel 18
1. De deelnemer heeft recht op een aaneengesloten periode van maximaal twee jaar hulp tegen
gereduceerd tarief bij ononderbroken arbeidsongeschiktheid, waarbij na één jaar de gekozen
procentuele korting conform de in het Uitvoeringsbesluit genoemde staffel wordt gewijzigd.
2. De periode van twee jaar als bedoeld onder lid 1, vangt aan op de eerste dag dat de deelnemer
wegens arbeidsongeschiktheid gebruik maakt van hulp tegen gereduceerd tarief, inclusief de
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wachtdagen als bedoeld in artikel 12, en eindigt in ieder geval twee jaar na de hiervoor genoemde
eerste dag van hulp tegen gereduceerd tarief.
3. Voor het bepalen van de periode van twee jaar, als bedoeld onder lid 1, worden perioden van
arbeidsongeschiktheid samengeteld indien en voor zover er sprake is van eenzelfde ziektebeeld.
4. Zodra 2 uur per week reductie is genoten, telt voor het berekenen van het maximum van twee jaar
als één week.
5. Hulp tegen gereduceerd tarief wordt in ieder geval beëindigd per de eerste dag van de maand waarin
de deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt.
Artikel 19
1. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid, waarin hulp tegen gereduceerd tarief wordt
verleend kan geen vakantie worden genoten, tenzij deze vakantie de aard en mate van
arbeidsongeschiktheid niet zal verergeren.
2. De deelnemer is verplicht de coöperatie in te lichten over de periode en duur van de vakantie.
Uitsluitingen
Artikel 20
1. Na een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid, kan de deelnemer voor de oorzaak van die
arbeidsongeschiktheid niet opnieuw aanspraak maken op hulp tegen gereduceerd tarief.
2. Indien de totale periode van arbeidsongeschiktheid bestaat uit perioden met meerdere oorzaken
voor arbeidsongeschiktheid, kan de deelnemer voor de oorzaak van arbeidsongeschiktheid die na
de periode van twee jaar blijvend is, niet opnieuw aanspraak maken op hulp tegen gereduceerd
tarief.
Artikel 21
1. Indien op basis van geneeskundige verklaring als bedoeld in artikel 16 een
arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 25% is vastgesteld, kan de deelnemer voor de
oorzaak van arbeidsongeschiktheid waarvoor het arbeidsongeschiktheidspercentage is vastgesteld
geen hulp tegen gereduceerd tarief afnemen.
2. De uitsluiting als bedoeld in het vorige lid kan worden opgeheven op het moment dat de deelnemer
op zijn eigen kosten, een verklaring van een door bestuur aan te wijzen keuringsinstantie kan
overleggen, waaruit blijkt dat de deelnemer voor de in het vorige lid uitgesloten oorzaak van
arbeidsongeschiktheid hersteld is.
Artikel 22
Indien de deelnemer een voorziening verkrijgt of zou kunnen verkrijgen waardoor er geen
arbeidsongeschiktheid meer aanwezig is, kan de deelnemer voor de oorzaak van die
arbeidsongeschiktheid geen hulp tegen gereduceerd tarief afnemen.
Overlijden
Artikel 23
1. Bij overlijden van de deelnemer, hebben de rechtverkrijgenden ten behoeve van het bedrijf van de
deelnemer, althans zolang het bedrijf ongewijzigd wordt voortgezet, recht op hulp tegen gereduceerd
tarief gedurende maximaal één jaar, gerekend vanaf de dag van het overlijden, waarbij het bepaalde
in artikel 12 niet van toepassing is.
2. De rechtverkrijgenden als bedoeld in lid 1, betalen voor de hulp op grond van dit artikel het
gereduceerde tarief voor het eerste jaar, waarvoor de deelnemer is ingeschreven.
Aansprakelijkheid derden
Artikel 24
1. Indien een derde aansprakelijk is voor het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid van de
deelnemer, heeft de deelnemer geen recht op hulp tegen gereduceerd tarief.
2. In het Uitvoeringsbesluit worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.
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Bijdragen
Artikel 25
1. De deelnemer is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
2. De deelnemer die na 1 januari van enig jaar wordt ingeschreven, is over dat jaar een bijdrage
verschuldigd welke evenredig is aan het aantal resterende dagen van dat kalenderjaar.
3. De bijdrage van de deelnemer die wijzigt, wordt verrekend vanaf het moment van wijzigingsdatum.
4. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenraadsvergadering en kan te
allen tijde door de leden van de ledenraad tijdens de ledenraadsvergadering van de coöperatie
worden gewijzigd.
5. Indien de deelnemer niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen, als bedoeld in de voorgaande
leden, is bestuur bevoegd de hulp tegen gereduceerd tarief stop te zetten tot 5 weken na het tijdstip
dat betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 26
1. Indien sprake is van het overlijden van de deelnemer, waarbij artikel 23 van toepassing is, dient tot de
datum van overlijden de naar rato berekende bijdrage te worden betaald.
2. Na de overlijdensdatum van de deelnemer wordt voor de hulp tegen gereduceerd tarief op grond van
artikel 23 geen jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.
Artikel 27
1. De deelnemer kan restitutie van de jaarlijkse bijdrage ontvangen bij beëindiging van het
deelnemerschap, waarbij de restitutie evenredig is aan het aantal dagen waarop wegens beëindiging
van het deelnemerschap geen rechten meer bestaan, indien:
a. de deelnemer zijn deelnemerschap beëindigt wegens bedrijfsbeëindiging of verhuizing;
b. de deelnemer zijn deelnemerschap moet beëindigen op grond van het bepaalde in artikel 5;
2. Restitutie van de bijdrage met terugwerkende kracht kan uitsluitend over het lopende boekjaar.
Artikel 28
Ten onrechte verleende reductie wordt bij de deelnemer teruggevorderd. Eventuele gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Slotartikelen
Artikel 29
De coöperatie verplicht zich inzake het uitvoeren van dit reglement haar administratie te voeren
overeenkomstig daartoe door bestuur aan de coöperatie gestelde voorwaarden.
Artikel 30
Geschillen omtrent toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin niet is voorzien, beslissen
voorzitter bestuur en voorzitter Raad van Commissarissen
Artikel 31
Dit reglement is aangepast en vastgesteld in de Ledenraadvergadering van AB Midden Nederland van
19 november 2018.
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UITVOERINGSBESLUIT INZAKE HET REGLEMENT REDUCTIEREGELING
Urengroepen en kortingsgroepen
Artikel 1
1. Overeenkomstig artikel 8 van het reglement reductieregeling worden hieronder nadere regels
gegeven omtrent de keuze in maximaal aantal af te nemen uren per week tegen gereduceerd tarief.
2. Het lid maakt een keuze voor het maximaal aantal af te nemen uren per week tegen gereduceerd
tarief, hiertoe worden drie urengroepen onderscheiden:
a. 40 urengroep: 40 uren gereduceerde hulp per week, verdeeld over vijf dagen, waaronder niet
begrepen zaterdag en zondag.
b. 50 urengroep: 50 uren gereduceerde hulp per week, verdeeld over zeven dagen.
c. 60 urengroep: 60 uren gereduceerde hulp per week, verdeeld over zeven dagen.
d. Werknemers van 1e leden kunnen voor maximaal 50 uur per week gebruik maken van de
reductieregeling.
3. De coöperatie kan een aantal groepen van procentuele korting op het verenigingstarief per
urengroep aan hun leden ter keuze voorleggen:
a. De keuze voor wat betreft de procentuele korting voor 1e en 2e leden op het tarief bij
arbeidsongeschiktheid is 80% / 70% / 60% / 50% per uur voor alle urengroepen gedurende het
eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
b. Voor werknemers van 1e leden zijn deze kortingspercentages 50% en 30%.
c. Er kan per procentuele kortingsgroep slechts sprake zijn van één tarief bij
arbeidsongeschiktheid, uitgezonderd in het weekend en/of voor niet-agrarische deelnemers,
waarbij een opslag kan worden berekend.
4. Gedurende het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid bedraagt de procentuele korting per uur voor
1e en 2e leden 40% / 35% / 30% / 25%. Voor werknemers van 1e leden zijn deze
kortingspercentages 25% en 15%. Al naar gelang de keuze voor het eerste jaar is de keuze voor het
tweede jaar als volgt gekoppeld:
1e en 2e leden
1e jaar
2e jaar
80%
40%
70%
35%
60%
30%
50%
25%

5.
6.

Werknemers van 1e leden
1e jaar
2e jaar
50%
25%
30%
15%

De hoogte van de procentuele kortingen wordt door de Ledenraad vastgesteld.
Het hoogste gereduceerde tarief kan niet hoger worden vastgesteld dan op 80% van het
verenigingstarief en het laagste tarief kan niet lager worden vastgesteld dan op 25% van het
verenigingstarief. Voor werknemers van 1e leden zijn deze percentages respectievelijk 50% en
15%.

Wachttijd
Artikel 2
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 van het reglement reductieregeling worden hierbij
nadere regels gegeven omtrent de 2 wachtdagen.
2. Gedurende de eerste twee wachtdagen bij arbeidsongeschiktheid wordt voor het bepalen van het
maximaal aantal af te nemen uren hulp tegen gereduceerd tarief voor de rest van de eerste week,
rekening gehouden met een fictieve afname van het aantal uren per dag, te weten:
Urengroep
40 uur per week
50 uur per week
60 uur per week

Wachtdagen
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag/zondag
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag/zondag
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag/zondag

Aantal uur per dag
8 uur per dag
geen rechten in het weekend
8 uur per dag
5 uur per dag
10 uur per dag
5 uur per dag
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Aansprakelijkheid derden
Artikel 3
1. De deelnemer die als gevolg van het bepaalde in artikel 24 geen hulp tegen gereduceerd tarief kan
afnemen, kan hulp tegen verenigingstarief afnemen.
2. De deelnemer die wegens arbeidsongeschiktheid waarvoor een derde aansprakelijk gesteld kan
worden, hulp aanvraagt tegen gereduceerde tarief, heeft recht om, zonder kosten voor die
deelnemer, de aansprakelijkheid van derden te laten beoordelen en, na erkenning van de
aansprakelijkheid door een derde, de afhandeling van de totale schadeclaim in handen te geven
van een door bestuur aan te wijzen gespecialiseerde letselschadeadvocaat.
3. De deelnemer die van de mogelijkheid, als bedoeld in lid 2, gebruik maakt, betaalt voor de hulp
wegens arbeidsongeschiktheid een tarief, als voorschot, dat gelijk is aan het gereduceerde tarief.
4. Indien de schade die door of namens een derde is betaald, kan bestuur het uiteindelijk
verschuldigde tarief wegens verleende hulp op verzoek van de deelnemer matigen in verband met
de hoogte van de uitgekeerde totale schadevergoeding.
5. De deelnemer die gebruik maakt van zijn in lid 2 beschreven recht, verplicht zich om de
letselschadeadvocaat opdracht te geven om uit de uiteindelijk, door of namens een derde betaalde,
schadevergoeding de nota voor de verleende hulp rechtstreeks vanaf zijn derderekening te voldoen.
6. De eerste beoordeling en het intakegesprek door de letselschadeadvocaat worden betaald door het
reductiefonds. De kosten van de behandeling komen voor risico van het lid, maar worden voor zover
mogelijk op de aansprakelijke derde verhaald.
Overig
Artikel 4
Nieuwe deelnemers aan de reductieregeling dienen terstond te worden ingeschreven; wijzigingen
dienen terstond te worden doorgegeven. Onder “terstond” dient te worden verstaan: uiterlijk binnen 5
werkdagen nadat de wijziging of aanmelding is ingegaan.
Dit besluit is gewijzigd en vastgesteld in de Ledenraadvergadering van 19 november 2018.
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