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STATUTEN
Statuten van de vereniging: ‘Metaalunie’ te Nieuwegein

1.

2.

4

Begripsbepalingen.
Artikel 1.
In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
- bedrijven betekent natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die in
Nederland een bedrijf uitoefenen als nader omschreven in artikel 5 lid 2, tenzij anders is vermeld;
- Bondsraad betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek
wordt aangeduid als algemene vergadering;
- branchegroep betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm van een branchegroep;
- branchegroepbestuur betekent het bestuur van een branchegroep;
- branchegroepleden betekent de leden van een branchegroep;
- dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende
feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen;
- cao betekent collectieve arbeidsovereenkomst ingevolge de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst;
- concern betekent het concernbegrip als nader omschreven artikel 5 lid 9;
- concernleden betekent alle bedrijven behorend tot een concern, inclusief de holding;
- Dagelijks Bestuur betekent het dagelijks bestuur van de vereniging als nader omschreven in
artikel 17 lid 6;
- Directie betekent de Directie van de vereniging;
- district betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm van een district;
- districtsbestuur betekent het bestuur van een district;
- holding betekent de eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon die kwalificeert
als aandeelhouder, maat of vennoot van een of meer bedrijven;
- leden betekent de gewone leden, de buitengewone leden en de hoofd concernleden van de
vereniging, tenzij anders is vermeld;
- lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de vereniging;
- peildatum betekent één januari van het jaar waarin het benoemingsbesluit wordt genomen;
- Raad van Bestuur betekent het bestuur van de vereniging;
- schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- statuten betekent de statuten van de vereniging;
- vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze
statuten, te weten de statutair te Nieuwegein gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: “Koninklijke Metaalunie”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40476471.
Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen
naar ‘zij’. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt
tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.
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Naam en zetel.
Artikel 2.
De vereniging draagt de naam: “Koninklijke Metaalunie”
De verkorte naam van de vereniging luidt: Metaalunie.
De vereniging is statutair gevestigd te Nieuwegein.
Doel en grondslag.
Artikel 3.
De vereniging is de Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de
metaal die in de meest uitgebreide zin ten doel heeft de behartiging van de belangen van de bedrijfstakken, waartoe haar leden behoren, en van de zakelijke belangen van ieder lid afzonderlijk.
De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens- en maatschappij-opvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van
haar doelstellingen.
Middelen.
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van commerciële activiteiten ten behoeve van bepaalde groepen van leden, die
zich tot deelname daaraan en tot het dragen van de hieraan verbonden financiële risico’s willen
verplichten;
b. het tegengaan van misstanden in de bedrijfstakken waartoe de leden behoren alsmede het
bevorderen van voor alle leden belangrijke maatregelen, ondermeer door het tot stand brengen
en in stand houden van één of meer voor alle leden of voor één of meer groepen van leden
bindende overeenkomsten en/of reglementen en besluiten;
c. het samenwerken en het aangaan van overeenkomsten met andere rechtspersonen en personenvennootschappen, alsmede met fabrikanten, importeurs en grossiers, werkzaam op gebieden die - naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur - voor de leden van betekenis zijn;
d. het vaststellen, deponeren en uitgeven van algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten
dienste van de aangesloten groepen van bedrijven;
e. het organiseren van en deelnemen aan vaktentoonstellingen;
f. het streven naar verbetering van bestekbepalingen;
g. het bevorderen van de goede verstandhouding tussen werkgevers en werknemers binnen de
bedrijfstakken waartoe de leden behoren, onder meer door het afsluiten van cao’s;
h. het geven en bevorderen van individuele en collectieve voorlichting afkomstig van de vereniging zelf en de aan haar verwante organisaties op alle gebieden die voor een goede bedrijfsvoering in de bedrijven die lid zijn van betekenis zijn door middel van alle beschikbare communicatiemiddelen,
i. het zich richten tot de bevoegde overheid alsmede tot diensten en instanties die voor de vereniging en haar leden van betekenis zijn, tot het ontvangen van informatie, het geven van voorlichting en het bepleiten van de belangen van de bedrijfstakken waartoe haar leden behoren en
die van haar leden in het bijzonder;
j. het bevorderen van een goede administratie en kostprijsberekening in de bedrijven die lid zijn;
k. het bevorderen en/of steunen of eventueel verzorgen van opleidingen en examens voor allen
die in de bedrijfstakken waartoe haar leden behoren, werkzaam zijn;
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het bevorderen van de mechanisatie en de rationalisatie binnen de bedrijven die lid zijn;
het voeren van propaganda;
het verspreiden van een bondsorgaan;
het leggen van contact met gelijksoortige organisaties in binnen- en buitenland;
het toepassen van disciplinaire maatregelen op leden, die inbreuk maken op of zich op enigerlei wijze trachten te onttrekken aan de in lid 1 sub b. van dit artikel bedoelde overeenkomsten
en/of reglementen en besluiten, dan wel handelingen plegen in strijd met statuten, huishoudelijke- of andere reglementen van de vereniging,
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het
gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.
Bij het hanteren van de middelen tot het bereiken van haar doel neemt de vereniging te allen tijde
de onpartijdigheid op kerkelijk, levensbeschouwelijk en partij-politiek gebied strikt in acht.
Lidmaatschap. Gewone leden. Hoofd concernleden en
Partnerlidmaatschap.
Artikel 5.
De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. hoofd concernleden.
Slechts gewone leden en hoofd concernleden zijn leden in de zin van de wet.
Gewone leden
Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn meerderjarige natuurlijke personen, personen vennootschappen of rechtspersonen die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven en (mede) ten doel hebben het in Nederland uitoefenen van:
a. een metaalbewerkingsbedrijf;
b. een kunststofverwerkend bedrijf;
c. een aanverwant bedrijf op het gebied van de metaalnijverheid; of
d. een ander dan een in lid 2 sub a., b. of c. van dit artikel genoemd bedrijf behorend tot groeperingen, bijvoorbeeld handels- en engineeringsbedrijven, waarvoor het lidmaatschap van betekenis kan zijn en welke aansluiting in het belang van de vereniging is, zulks ter beoordeling van
de Raad van Bestuur.
Onder metaalbewerkingsbedrijf als bedoeld in lid 2 sub a. van dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. het metaal- en installerend bedrijf (waaronder mede te verstaan het verwarmingsbedrijf, landbouwsmidsbedrijf, burgersmidsbedrijf, hoefsmidsbedrijf) met eventueel hieraan verbonden het
detailhandelsbedrijf, al dan niet gecombineerd met het gas- en waterfittersbedrijf;
b. het constructie- of machinebedrijf, scheepsbouw-, installatie- en reparatiebedrijf;
c. het metaalwarenbedrijf, instrument- en gereedschapsmakersbedrijf, matrijzen- en stempelmakersbedrijf;
d. het gieterijbedrijf;
e. het mechanisatiebedrijf gericht op de mechanisatiebehoefte in land-, tuin- en bosbouw in de
breedste zin (met inbegrip van cultuurtechnische werken en grondverzet) alsmede op toepassing van soortgelijke mechanisatie- en transportmiddelen in de industriële sector;
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f. het elektronicabedrijf,
alsmede alle hiervoor niet genoemde bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao
Metaalbewerkingsbedrijf of de cao Metalektro.
De aan het lidmaatschap verbonden rechten worden namens personenvennootschappen en
rechtspersonen uitgeoefend door een vennoot, respectievelijk door een uit haar directie aan te
wijzen vaste vertegenwoordiger.
Indien de in lid 4 van dit artikel bedoelde persoon ophoudt vertegenwoordiger te zijn van de vennootschap of rechtspersoon die hem als zodanig aangewezen heeft, verliest hij automatisch de
daarbij behorende bevoegdheden ten opzichte van de vereniging, waaronder begrepen eventuele
(bestuurs)functies binnen de vereniging.
De vennootschap of rechtspersoon is gerechtigd uit haar directie een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te wijzen, die in geval van verhindering van de vaste vertegenwoordiger de vennootschap of rechtspersoon jegens de vereniging kan verbinden. Zonder uitdrukkelijk benoemd
te zijn door de vereniging of haar orgaan kan de plaatsvervangend vertegenwoordiger niet de
eventuele (bestuurs)functies binnen de vereniging van de vaste vertegenwoordiger waarnemen.
Het bepaalde in lid 5 van dit artikel, geldt eveneens voor de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Als een personenvennootschap of rechtspersoon zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, deel
uitmaakt van een concern, kan het lidmaatschap door de betreffende personenvennootschap of
rechtspersoon slechts worden aangegaan casu quo gehandhaafd blijven, indien ook alle andere
bedrijven, behorend tot het concern die voldoen aan de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde
criteria, inclusief de holding, lid worden en/of zijn van de vereniging.
Hoofd concernleden.
De leden behorend tot een concern, kunnen op hun verzoek in aanmerking komen voor een zogenaamde samengestelde contributie. In dat geval worden de leden allen aangemerkt als concernlid.
Concernleden kunnen aanspraak maken op diensten zoals deze door de vereniging ten behoeve
van haar leden worden verleend. Aan de concernleden komen daarnaast geen andere bevoegdheden toe, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
De concernleden wijze uit hun midden één hoofd concernlid aan.
Ten aanzien van het hoofd concernlid is het bepaalde in lid 4, 5 en 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
De bevoegdheden van een hoofd concernlid zijn gelijk aan de bevoegdheden van een gewoon
lid waaronder begrepen het feit dat een hoofd concernlid in besluitvormingsprocessen net als een
gewoon lid slechts één stem kan uitbrengen.
Ieder concernlid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de samengestelde contributie
zoals deze in beginsel is verschuldigd door het hoofd concernlid.
Alle correspondentie vanuit de vereniging in relatie tot een concern, wordt gevoerd met het hoofd
concernlid van het betreffende concern, tenzij de Directie daarover expliciet andere afspraken
heeft gemaakt met het hoofd concernlid.
Een concern wordt geacht aanwezig te zijn indien wordt aangetoond dat er sprake is van één
gezamenlijke onderneming, hetgeen het geval kan zijn:
a. indien (nagenoeg) alle aandelen in het kapitaal van een lid en/of meerdere leden in het bezit
zijn van een ander lid of holding; of
b. indien er sprake is van een zogenaamde fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting; of
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c. indien er sprake is van een rechtspersoon waarin een lid direct of indrect, al dan niet krachtens
overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen met andere leden van de vereniging meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen; of
d. indien er sprake is van een rechtspersoon waarvan een lid direct of indirect lid of aandeelhouder is en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen
met andere leden van de vereniging meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
10. Partnerlidmaatschap
Indien een bedrijf dat lid is wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak en/of personenvennootschap, kan de levenspartner van de eigenaar van de eenmanszaak of van de vennoot
van een personenvennootschap het partnerlidmaatschap aangaan wanneer deze partner in het
betrokken bedrijf in de bedrijfsvoering een actieve rol vervult.
11. Het partnerlidmaatschap houdt in dat de levenspartner in plaats van de eigenaar of de vennoot de
aan het lidmaatschap verbonden rechten van actief- en passief kiesrecht kan uitoefenen.
12. Het partnerlidmaatschap eindigt indien het lidmaatschap van de eigenaar of de vennootschap
eindigt of indien de vennoot uittreedt uit de vennootschap, alsmede ingeval de status van levenspartner eindigt of er geen actieve rol meer wordt vervuld in de bedrijfsvoering binnen het bedrijf dat
lid is.

1.

2.

1.

2.

3.

Lidmaatschap. Buitengewone leden.
Artikel 6.
Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die in Nederland rechtmatig een bedrijf uitoefenen dat
in overwegende mate niet beschouwd kan worden als bedrijf bedoeld in artikel 5 lid 2 maar zeer
nauw met de bedrijfstakken waartoe de leden behoren zijn verbonden, waarvan de aansluiting in
het belang van de vereniging is, zulks ter beoordeling van de Raad van Bestuur.
Zij hebben het recht vergaderingen in verenigingsverband bij te wonen, doch hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar in enige functie, met uitzondering van de functie van branchegroepbestuurslid.
Oud-lid-donateur.
Artikel 7.
Zij, die een bedrijf hebben uitgeoefend en dit blijvend hebben gestaakt en geen onderneming in
een andere bedrijfstak drijven, een en ander voor zover dit bedrijf kwalificeerde als lid, alsmede
degenen die als vennoot of directeur(-eigenaar) van een lid deze functie hebben neergelegd en
niet elders een vergelijkbare functie/positie hebben aanvaard noch een onderneming in welke
bedrijfstak dan ook drijven, kunnen als oud-lid-donateur worden toegelaten.
Een oud-lid-donateur heeft uitsluitend de bevoegdheid om vergaderingen in verenigingsverband
bij te wonen indien en voor zover:
a. deze vergaderingen openbaar zijn voor de leden; of
b. de betreffende oud-lid-donateur een persoonlijke uitnodiging voor een bepaalde vergadering
heeft ontvangen.
Een oud-lid-donateur kan geen aanspraak maken op diensten zoals deze door de vereniging
ten behoeve van de leden worden verleend, heeft geen stemrecht en is niet verkiesbaar in enige
functie binnen de vereniging.
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Predikaat erelid, lid van verdienste en erevoorzitter van de vereniging
en erelid van een branchegroep.
Artikel 8.
Aan personen die zich in een veeljarige uitoefening van belangrijke functies van landelijke betekenis jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op andere dan financiële wijze,
kan door de Raad van Bestuur het predikaat “erelid” worden toegekend.
Aan personen die zonder in landelijk verband op de voorgrond te zijn getreden, gedurende vele jaren op hun plaats in de vereniging met grote trouw aan het verenigingswerk hebben deelgenomen,
kan door de Raad van Bestuur het predikaat “lid van verdienste” worden toegekend.
Personen aan wie het predikaat “erelid” of “lid van verdienste” is toegekend, hebben in die hoedanigheid geen rechten en verplichtingen jegens de vereniging.
Personen aan wie het predikaat “erelid” of “lid van verdienste” is toegekend en die de vereniging
- op welke wijze dan ook - benadelen, zijn voor het door hen toegebrachte nadeel aansprakelijk.
Daarnaast kan de Raad van Bestuur het predikaat “erelid” respectievelijk “lid van verdienste” aan
de betreffende persoon ontnemen. De Raad van Bestuur stelt de betreffende persoon hieromtrent
schriftelijk en met redenen omkleed in kennis.
De betreffende persoon kan tegen de beslissing tot ontneming van het predikaat “erelid” respectievelijk “lid van verdienste” beroep aantekenen bij de Bondsraad, die daarover - zo mogelijk - in haar
eerstvolgende vergadering, doch uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van het beroepschrift
in hoogste instantie omtrent een en ander beslist.
Uitsluitend aan personen aan wie het predikaat “erelid” kan worden toegekend en die de functie
van voorzitter van de vereniging hebben vervuld, kan het predikaat “erevoorzitter” worden toegekend. Toekenning van het predikaat ‘erevoorzitter” geschiedt door de Bondsraad op voorstel van
de Raad van Bestuur.
Aan personen die zich in een veeljarige uitoefening van belangrijke functies jegens een branchegroep bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op andere dan financiële wijze, kan door het
Dagelijks Bestuur - op voordracht van een branchegroepbestuur - het predikaat “erelid” van de
betreffende branchegroep worden toegekend. De betreffende personen hebben in die hoedanigheid geen rechten en verplichtingen jegens de vereniging en/of de betreffende branchegroep.
Aanmelding als lid en toelating tot het lidmaatschap. Ledenregister.
Artikel 9.
Aanmelding als lid geschiedt door middel van een verzoek daartoe aan de Directie.
Over toelating tot het lidmaatschap wordt beslist door de Directie.
In geval van niet-toelating door de Directie staat de betrokkene beroep open bij de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur kan alsnog tot toelating besluiten.
De Directie houdt een ledenregister, waarin de namen en (mail)adressen van alle leden en concernleden zijn opgenomen. De leden en concernleden zijn verplicht (adres)wijzigingen onverwijld
aan de Directie mede te delen door middel van een schriftelijk bericht aan het adres van de vereniging.
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Rechten en plichten die verband houden met het lidmaatschap.
Artikel 10.
Alle leden zijn gebonden aan de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere
reglementen van de vereniging alsmede aan de besluiten die door de organen van de vereniging
zijn genomen en voorts aan de overeenkomsten die door de vereniging met derden zijn of worden
aangegaan. Die gebondenheid betekent dat ieder lid is gehouden om mee te werken aan de stipte
nakoming en uitvoering van de bepalingen en besluiten die betrekking hebben op- dan wel voortvloeien uit het bepaalde in de vorige volzin.
De vereniging verstrekt aan haar leden een muurbord met het opschrift ‘lid Metaalunie’ in bruikleen, welk muurbord te allen tijde eigendom van de vereniging blijft. De leden dienen voor de
bewaring en het behoud van dit aan hen in bruikleen verstrekte muurbord als een goed huisvader
zorg te dragen, een en ander met inachtneming van hetgeen daartoe in het huishoudelijk reglement is bepaald.
De vereniging is gehouden zich in te spannen om al haar leden zoveel mogelijk te informeren met
betrekking tot al hetgeen zij van belang acht voor de bedrijfsmatige activiteiten van haar leden.
Einde van het lidmaatschap. Schorsing.
Artikel 11.
Het lidmaatschap eindigt:
a. indien en zodra een lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap ophoudt te bestaan;
b. op het moment van overlijden van een lid-natuurlijk persoon;
c. indien een gewoon lid of hoofd concernlid niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5 en
het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt opgezegd;
d. indien een buitengewoon lid niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 6 en het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt opgezegd;
e. indien en zodra aan een lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap surséance van betaling is verleend of een lid-natuurlijk persoon is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
f. door faillissement van een lid;
g. door opzegging door een lid;
h. door opzegging door de vereniging;
i. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
Opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang wegens verzwaarde verplichtingen, zowel financiële- als verplichtingen die voortvloeien uit door de vereniging aangegane overeenkomsten is niet mogelijk. Onder verplichtingen als bedoeld in de vorige volzin wordt tevens verstaan
verplichtingen die voortvloeien uit- dan wel op ander wijze verband houden met een cao.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
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Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door de Directie. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en voorts indien een lid
niet voldoet aan diens financiële verplichtingen jegens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Directie. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke
ingang eindigen.
Het besluit tot opzegging door de vereniging of ontzetting wordt niet door de Directie genomen dan
nadat het desbetreffende lid in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
Het lid van wie het lidmaatschap door de vereniging is opgezegd dan wel het lid dat is ontzet uit het
lidmaatschap, kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep
gaan tegen dat besluit bij de Raad van Bestuur, die met uitsluiting van de gewone rechter beslist of
de opzegging of ontzetting al dan niet terecht heeft plaatsgevonden. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
De Directie kan besluiten een lid te schorsen op een van de gronden als omschreven in lid 4 en/of
5 van dit artikel. Gedurende de schorsing zijn alle lidmaatschapsrechten opgeschort en blijven alle
lidmaatschapsverplichtingen in stand. Een schorsing die niet binnen één jaar nadat het besluit tot
schorsing aan het betreffende lid is bekend gemaakt, gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn.
Gevolgen beëindiging lidmaatschap.
Artikel 12.
Zij, die om welke redenen ook ophouden lid te zijn, verliezen alle rechten, aan het lidmaatschap
verbonden.
Wanneer een vertegenwoordiger van een lid, die, al dan niet in concernverband, meerdere personenvennootschappen of rechtspersonen jegens de vereniging kan verbinden wegens faillissement
van één en/of meerdere personenvennootschappen of rechtspersonen (maar niet allen) deze(n)
niet langer kan verbinden, bestuurlijke functies binnen de vereniging uitoefent, bepaalt de Raad
van Bestuur, na ingewonnen advies van het districtsbestuur of het branchegroepbestuur waarvan
betrokkene deel uitmaakt, of voortzetting van de uitoefening van deze functie(s) is toegestaan.
Ingeval van schorsing, respectievelijk beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 11 lid
1, behoudt de betrokkene alle op dat ogenblik jegens de vereniging bestaande financiële verplichtingen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 lid 1 en 3, blijven na schorsing respectievelijk
verlies van het lidmaatschap, de rechten en verplichtingen van de leden voortvloeiende uit een
cao, waaraan de vereniging is gebonden, bestaan totdat deze overeenkomst wordt gewijzigd of
een einde neemt.
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Geldmiddelen.
Artikel 13.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. entreegelden;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en toevallige baten;
d. vergoedingen door leden en derden wegens aan hen verleende diensten;
e. bijdragen van oud-lid-donateurs.
Naast de verenigingscontributie - waarvan de hoogte op voorstel van de Raad van Bestuur wordt
vastgesteld door de Bondsraad - zijn de leden contributie verschuldigd aan de branchegroepen
waarbij zij zijn aangesloten, een en ander voor zover deze afzonderlijke contributies hebben vastgesteld.
Contributies worden vastgesteld op de wijze als nader is omschreven bij (huishoudelijk) reglement
van de vereniging.
Alle contributies worden centraal geïnd, tenzij de Raad van Bestuur ten aanzien van andere contributies dan de verenigingscontributie anders besluit.
Districten.
Artikel 14.
Ter bevordering van een goede werkwijze van de vereniging worden door de Raad van Bestuur
districten ingesteld, waarbij alle leden in een bepaald geografisch gebied worden ingedeeld.
De Raad van Bestuur stelt tevens de grenzen van deze districten vast.
Ten aanzien van een district gelden tenminste de volgende bepalingen:
a. ieder district heeft een eigen districtsbestuur;
b. in de samenstelling van een districtsbestuur dient de regionale spreiding alsook de verschillende geaardheid van de bedrijven die lid zijn zoveel mogelijk tot uiting te komen;
c. de wijze waarop een districtsbestuur wordt samengesteld en gekozen wordt voorts geregeld in
het door de Bondsraad vast te stellen districtsreglement;
d. een districtsbestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een of meer door de
Directie aan te wijzen medewerker(s).
Een district heeft als taak te voorzien in de behartiging van regionale belangen van de bedrijfstakken waartoe de leden behoren.
De districten trachten deze taak uit te voeren met de middelen zoals genoemd in artikel 4, welke:
a. voor de leden in het district van betekenis zijn;
b. niet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur; en
c. het landelijk beleid van de vereniging niet doorkruisen.
Branchegroepen.
Artikel 15.
Ter behartiging van de belangen van groepen van gewone- en buitengewone leden, kan de Raad
van Bestuur besluiten tot de oprichting van een branchegroep. Opheffing van een branchegroep
geschiedt, gehoord hebbende het betreffende branchegroepbestuur, door de Raad van Bestuur.
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Een branchegroep kent gewone- en buitengewone branchegroepleden, met dien verstande dat:
a. leden van de vereniging en concernleden als gewone branchegroepleden worden toegelaten;
b. bedrijven die geen lid zijn maar die wel voldoen aan de lidmaatschapscriteria als omschreven
in artikel 5, niet kunnen worden toegelaten als gewoon- of buitengewoon branchegroeplid, een
en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel;
c. bedrijven die geen lid zijn, maar die wel voldoen aan de lidmaatschapscriteria als omschreven
in artikel 5 en wel lid zijn van een andere algemene werkgeversorganisatie, zich na goedkeuring door de Directie, kunnen aanmelden als buitengewoon branchegroeplid;
d. bedrijven die niet voldoen aan de lidmaatschapscriteria als omschreven in artikel 5, zich kunnen aanmelden als buitengewoon branchegroeplid.
Uitsluitend in het geval dat sprake is van:
a. het samenvoegen van een branchegroep en een zelfstandige branchevereniging tot een branchegroep;
b. een fusie waarbij de verkrijgende vereniging door de Raad van Bestuur als branchegroep wordt
aangemerkt,
kan de Directie - in afwijking van het bepaalde in lid 2 sub b. van dit artikel - besluiten dat bedrijven
die zijn betrokken bij voormelde samenvoeging of fusie en die geen lid zijn maar die wel voldoen
aan de lidmaatschapscriteria als omschreven in artikel 5, toch kunnen worden toegelaten als gewoon- of buitengewoon branchegroeplid.
Iedere branchegroep heeft een eigen branchegroepbestuur. Een branchegroepbestuur wordt in de
uitoefening van zijn taak bijgestaan door een of meer door de Directie aan te wijzen medewerker(s).
Taak, bevoegdheid en werkwijze van branchegroepen wordt - voor zover de statuten daarin niet
voorzien - nader geregeld in het door de Bondsraad vast te stellen algemene branchegroepreglement.
De taak van de branchegroepen bestaat uit de behartiging van branchespecifieke belangen. De
branchegroepen trachten deze taak uit te voeren met de middelen zoals genoemd in artikel 4,
welke:
a. voor de branchegroepleden van betekenis zijn;
b. niet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur; en
c. het landelijk beleid van de vereniging niet doorkruisen.
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Raad van Bestuur.
Artikel 16.
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De Raad van Bestuur kan als
zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen.
Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van de
Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zorgt onder meer voor het uitvoeren van de besluiten, genomen door de
Bondsraad, voor zover de uitvoering daarvan niet is voorbehouden aan de besturen van andere
verenigingsorganen, waakt voor de nakoming van de statuten, reglementen en besluiten, behartigt
de belangen van de vereniging en verleent bijstand aan districten en branchegroepen.
De Raad van Bestuur is bevoegd alle besluiten te nemen, die hij in het belang van de vereniging
acht.
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De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en voorts tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Aan de Raad van Bestuur is exclusief voorbehouden de uitvoering van taken, bedoeld in artikel 4,
lid 1 onder g (voor zover het betreft het afsluiten van cao’s en de regeling van de vertegenwoordiging in de daaruit voortvloeiende organen) en n, terwijl definitieve uitvoeringsmaatregelen ten
aanzien van taken, als bedoeld onder c (voor zover het betreft het aangaan van overeenkomsten,
als daar genoemd) en o, door districten en branchegroepen alleen na goedkeuring door de Raad
van Bestuur mogen worden getroffen.
Samenstelling en benoeming Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Artikel 17.
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt met in achtneming van de volgende bepalingen:
a. uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd,
daaronder begrepen een persoon die kwalificeert als vennoot of vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 5 lid 4 respectievelijk als gewoon lid natuurlijk persoon;
b. de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt - met inachtneming van het bepaalde in de leden
2 tot en met 4 van dit artikel - benoemd door de Bondsraad;
c. ieder districtsbestuur van een district dat op de peildatum ten minste vierhonderd leden telt,
benoemt uit zijn midden twee personen als lid van de Raad van Bestuur;
d. ieder districtsbestuur van een district dat op de peildatum minder dan vierhonderd leden telt,
benoemt uit zijn midden één persoon als lid van de Raad van Bestuur;
e. ten hoogste vijf personen worden door de Raad van Bestuur benoemd tot lid van de Raad van
Bestuur, met dien verstande dat:
i. de betreffende personen kwalificeren als vennoot of vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 5 lid 4 respectievelijk als gewoon lid natuurlijk persoon;
ii. nooit meer dan de helft van het totaal aantal leden van de Raad van Bestuur door de Raad
van Bestuur kan worden benoemd.
Indien de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur vacant is, besluit de Bondsraad op voordracht van de Raad van Bestuur of de vacature wordt vervuld:
a. ofwel door een persoon die kwalificeert als vennoot of vertegenwoordiger als bedoeld in artikel
5 lid 4 respectievelijk als gewoon lid natuurlijk persoon;
b. ofwel door een persoon die niet als zodanig kwalificeert.
De Raad van Bestuur stelt een benoemingscommissie in om een profiel en een voordracht op te
stellen voor de vervulling van de vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur. Kandidaatstellingen voor de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur moeten voor het door de Raad van
Bestuur te publiceren tijdstip bij de door de Raad van Bestuur ingestelde benoemingscommissie
zijn ingediend. Kandidaatstelling dient voorts te geschieden op de wijze zoals in het huishoudelijk
reglement is bepaald.
Op basis van een voordracht uit de kandidaatstellingen door de benoemingscommissie, wordt aan
de Raad van Bestuur de bevoegdheid toegekend tot het doen van een niet bindende voordracht
van een of meer kandidaten aan de Bondsraad voor een voorzitter van de Raad van Bestuur.
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De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Bondsraad met een meerderheid
van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien er geen kandidaat is die de twee/
derde meerderheid behaalt, dient een tweede stemming te worden gehouden tussen de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben weten te behalen. Behaalt ook dan geen van de
kandidaten de twee/derde meerderheid, dan zal tussen laatstgenoemden een derde stemming
plaatsvinden waarbij een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen voldoende
is om te worden benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Wordt een lid van de Raad van Bestuur tot voorzitter benoemd, dan ontstaat een vacature in de
Raad van Bestuur, waarin zo spoedig mogelijk wordt voorzien door het orgaan dat het betrokken
lid heeft benoemd.
De Raad van Bestuur benoemt uit haar midden een Dagelijks Bestuur bestaande uit de voorzitter
van de Raad van Bestuur en voorts uit een door de Raad van Bestuur te bepalen aantal van ten
minste twee en ten hoogste zes leden van de Raad van Bestuur. In het huishoudelijk reglement
kunnen nadere regels voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur worden opgenomen.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur benoemt uit haar midden een eerste plaatsvervangend voorzitter en een
tweede plaatsvervangend voorzitter.
Duur en einde lidmaatschap van de Raad van Bestuur.
Artikel 18.
Zowel de voorzitter van de Raad van Bestuur als de overige leden van de Raad van Bestuur
worden benoemd voor een bestuursperiode van drie jaar. Een lid van de Raad van Bestuur is
tweemaal aansluitend herbenoembaar voor een bestuursperiode van drie jaar.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is een lid van de Raad van Bestuur nogmaals
herbenoembaar indien het betrokken lid van de Raad van Bestuur tevens deel uitmaakt van het
Dagelijks Bestuur en niet reeds achtereenvolgens zes jaar lid van het Dagelijks Bestuur is geweest. Een herbenoeming als bedoeld in de vorige volzin geschiedt in beginsel eveneens voor een
bestuursperiode van drie jaar, doch niet langer dan een bestuursperiode gelijk aan het moment
waarop er een zittingsduur in het Dagelijks Bestuur is bereikt van zes jaar.
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur vangt in principe steeds aan per één januari volgend
op het moment waarop de benoeming van het betreffende lid van de Raad van Bestuur bekend
wordt gemaakt, een en ander met inachtneming van het bepaald in lid 4 van dit artikel.
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt op eenendertig december, drie jaar later.
Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature in de Raad van Bestuur wordt door het orgaan dat
bevoegd is tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de betreffende
vacature, zo spoedig mogelijk in deze vacature voorzien.
Van een tussentijdse vacature is sprake, indien het wenselijk is dat het lidmaatschap van de Raad
van Bestuur - als gevolg van het tussentijds defungeren van een voorganger - met ingang van een
andere datum dan één januari aanvangt.
In dat geval wordt de eerste bestuursperiode van het betreffende lid van de Raad van Bestuur
verkort met zoveel dagen als de dagen die zijn gelegen tussen één januari van het jaar van benoeming, tot de dag waarop het betreffende lid van de Raad van Bestuur als zodanig in functie treedt.
De eerste benoemingsperiode bedraagt in dat geval derhalve ten minste twee jaar en één dag.
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Indien een lid van de Raad van Bestuur, gelet op het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel niet
meer voor herbenoeming in aanmerking komt dan wel tussentijds aftreedt, is benoeming pas weer
mogelijk na een periode van drie jaar na het aftreden.
Een lid van de Raad van Bestuur defungeert door:
a. zijn overlijden;
b. zijn vrijwillig ontslag (bedanken);
c. zijn ontslag door het orgaan dat hem heeft benoemd;
d. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd, waaronder begrepen het
bepaalde in artikel 17 lid 1 sub e onder ii;
e. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
g. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
Bij belet of ontstentenis van een lid van de Raad van Bestuur zijn de overige leden van de Raad
van Bestuur met het bestuur van de vereniging belast. Indien één of meer leden van de Raad van
Bestuur ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Bestuur of het overgebleven
lid van de Raad van Bestuur een bevoegd bestuur. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, te worden voorzien. Indien alle leden van de Raad van Bestuur ontbreken, zal de
Bondsraad onverwijld een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen en zullen de
districtsbesturen - met in achtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 1 sub c. en d. - onverwijld
nieuwe leden van de Raad van Bestuur benoemen.
Bij belet of ontstentenis van de voorzitter van de Raad van Bestuur, neemt de eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur de taak van de voorzitter van de Raad van Bestuur waar
tot het moment dat de situatie van belet of ontstentenis is opgeheven.
Besluitvorming Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Artikel 19.
Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een ander lid van
de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de Raad van
Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur opgenomen.
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen omtrent de oproeping, vergaderorde en
de besluitvorming van de Raad van Bestuur worden vastgelegd.
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Dagelijks Bestuur.
Vertegenwoordiging.
Artikel 20.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende leden van het Dagelijks Bestuur, waaronder bij voorkeur de voorzitter van de Raad van Bestuur.
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De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden van de
Raad van Bestuur alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
De Raad van Bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid
opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van
Bestuur, dient het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur dit onverwijld te melden aan de
overige leden van de Raad van Bestuur. Het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur dient
zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden.
Indien een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij
niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de Bondsraad daartoe een of meer personen
aanwijst.
Directie.
Artikel 21.
De vereniging heeft ter ondersteuning van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur een
Directie. De Directie is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid voor het bureau van
de vereniging, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de
Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, de uitvoering van een deel van de financiële taken
binnen de vereniging zoals vastgelegd in het directiereglement, het voorzien in de ondersteuning
van de districten en branchegroepen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers van
de vereniging, het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden en hun werkzaamheden, alsmede het
verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de
vereniging.
De Directie wordt ondersteund door het bureau van de vereniging.
De Directie handelt binnen de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde instructies, financiële- en
beleidskaders en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
De Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Directie. Een schorsing die
niet binnen één maand nadat het besluit tot schorsing aan het betreffende lid van de Directie is
bekend gemaakt, gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die
termijn. Een besluit als bedoeld in dit artikel wordt genomen met instemming van ten minste twee/
derde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de Directie .
De Directie is verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke- en persoonlijke gegevens ten aanzien
van de leden waarvan de Directie uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap van de Directie van kracht.
Aan de leden van de Directie wordt - op voorstel van het Dagelijks Bestuur - door de Raad van
Bestuur een volmacht verleend om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
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Bankrekeningen van de vereniging en belegging van vermogen.
Artikel 22.
Bankrekeningen worden aangehouden bij een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen bank die
als kredietinstelling is geregistreerd ingevolge de Wet op het financieel toezicht.
Bij huishoudelijk reglement wordt nader vastgelegd op welke wijze en binnen welke kaders met
de belegging en het beheer van de (overtollige) geldmiddelen van de vereniging wordt omgegaan.
Belegging van vermogen in effecten, onroerende goederen of geldleningen onder hypothecair
verband is daarbij toegestaan.
Bondsraad.
Artikel 23.
De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Bondsraad, bestaande uit
gewone leden en/of hoofd concernleden, waarbij rechtspersonen en personenvennootschappen
worden vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4.
Het aantal leden van de Bondsraad wordt als volgt bepaald:
a. elk veelvoud van tweehonderd leden die op de peildatum deel uitmaken van hetzelfde district,
geeft een district het recht één lid van de Bondsraad te benoemen;
b. een district heeft, ongeacht het ledental in het district, het recht twee leden van de Bondsraad
te benoemen.
De leden van de Bondsraad worden door de gewone leden en hoofd concernleden die deel uitmaken van een zelfde district gezamenlijk uit hun midden benoemd;
In het districtsreglement wordt nader uitgewerkt op welke wijze een afgevaardigde namens een
district kan worden gekozen.
Een lid van de Bondsraad wordt als zodanig benoemd voor een periode van drie jaar. Een lid van
de Bondsraad is tweemaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar.
Het lidmaatschap van de Bondsraad vangt in principe steeds aan per één januari volgend op het
moment waarop de verkiezing van het betreffende lid van de Bondsraad bekend is, een en ander
met inachtneming van het bepaald in lid 5 van dit artikel.
Het lidmaatschap van de Bondsraad eindigt op eenendertig december, drie jaar later.
Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature in de Bondsraad wordt door het district dat bevoegd
is tot benoeming van een lid van de Bondsraad ten aanzien van de betreffende vacature, zo
spoedig mogelijk in deze vacature voorzien.
Van een tussentijdse vacature is sprake, indien het wenselijk is dat het lidmaatschap van de
Bondsraad - als gevolg van het tussentijds defungeren van een voorganger - met ingang van een
andere datum dan één januari aanvangt.
In dat geval wordt de eerste periode van het betreffende lid van de Bondsraad verkort met zoveel
dagen als de dagen die zijn gelegen tussen één januari van het jaar van benoeming, tot de dag
waarop het betreffende lid van de Bondsraad als zodanig in functie treedt. De eerste periode
bedraagt in dat geval derhalve ten minste twee jaar en één dag.
Indien een lid gelet op het bepaalde in dit artikel (of op het bepaalde in de lid 3 van dit artikel) niet
meer voor herbenoeming in aanmerking komt dan wel tussentijds aftreedt, is benoeming pas weer
mogelijk na een periode van drie jaar na het aftreden.
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Het lidmaatschap van de Bondsraad eindigt:
a. bij einde van het lidmaatschap;
b. door tussentijds aftreden op eigen verzoek;
c. door het niet langer deel uitmaken van het district door wie het betreffende lid van de Bondsraad is gekozen;
d. door het verstrijken van diens periode in de Bondsraad.
Vergaderingen van de Bondsraad.
Artikel 24.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een vergadering van de
Bondsraad - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het vaststellen van het bestuursverslag over het voorafgaande verenigingsjaar;
b. het goedkeuren van het financiële verslag over het voorafgaande jaar, inhoudende de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting daarop, na voorafgaande goedkeuring door
de financiële commissie uit de Bondsraad. Het financiële verslag is voorzien van een verklaring
van de accountant als bedoeld in artikel 29 lid 5.
De Bondsraad neemt voorts besluiten inzake:
a. het vaststellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
b. het vaststellen van de verenigingscontributie en eventuele entreegelden voor het volgende
verenigingsjaar;
c. het op voordracht van de Raad van Bestuur conform artikel 17 benoemen of herbenoemen van
de voorzitter van de vereniging;
d. wijzigingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het districtsreglement en/of branchegroepreglementen;
e. voorstellen van districten of voorstellen die door bemiddeling van het districtsbestuur overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement bij de Raad van Bestuur zijn ingediend;
f. overige voorstellen van de Raad van Bestuur.
Aan de jaarvergadering van de Bondsraad moeten algemene vergaderingen van de districten
vooraf gaan.
Andere vergaderingen van de Bondsraad worden gehouden zo dikwijls het Dagelijks Bestuur of de
Raad van Bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is de Raad van Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden van
de Bondsraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de Bondsraad op een termijn van niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 25.
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Wijze bijeenroepen en toegang tot de vergaderingen van de
Bondsraad. Elektronische oproeping en elektronische besluitvorming.
Artikel 25.
De vergaderingen van de Bondsraad worden bijeengeroepen door of namens het Dagelijks Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van de Bondsraad, volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste eenentwintig dagen, de
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien sprake is van een
spoedeisend belang - te beoordelen door het Dagelijks Bestuur - kan de oproepingstermijn worden
verkort naar veertien dagen.
De oproeping aan ieder lid van de Bondsraad, dat daarmee instemt, kan ook geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
hem voor dit doel aan de Vereniging bekend is gemaakt.
Bij de oproeping worden de in de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
Toegang tot de vergaderingen van de Bondsraad hebben alle niet geschorste leden van de Bondsraad en de leden van de Raad van Bestuur alsmede de Directie.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de Bondsraad.
Het Dagelijks Bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van de
Bondsraad deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het Dagelijks Bestuur kunnen voorwaarden
worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het Dagelijkse
Bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
Het Dagelijks Bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de vergadering van de Bondsraad via een elektronisch communicatiemiddel uit te
brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van
de vergadering van de Bondsraad te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister
van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de vergadering van de Bondsraad is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die
van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.
De Directie draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de
voorzitter van de vergadering van de Bondsraad.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen.
Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze
wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de vergadering van de Bondsraad niet langer lid van de
vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
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Stemrecht en besluitvorming in de vergaderingen van de Bondsraad.
Artikel 26.
In vergaderingen van de Bondsraad hebben alle niet geschorste leden van de Bondsraad stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.
De voor de vergadering van de Bondsraad via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte
stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van de Bondsraad
worden uitgebracht.
Ieder lid van de Bondsraad is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid van de Bondsraad. Ieder lid van de Bondsraad kan slechts voor één volmachtgever een stem uitbrengen
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
in deze statuten anders is bepaald.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie. Indien bij stemmingen over personen geen van de kandidaten een gewone meerderheid
behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die de meeste stemmen behaalden. Als dan de stemmen staken beslist het lot.
Een eenstemmig besluit van alle leden van de Bondsraad, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van de Raad van Bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de Bondsraad.
Onderwerpen die niet zijn geagendeerd kunnen met instemming van ten minste drie/vierde van
het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de Bondsraad in de
vergadering van de Bondsraad worden besproken. Besluitvorming omtrent die onderwerpen kan
in die vergadering echter niet plaatsvinden.
Alle (groepen van) leden zijn onderworpen aan de inhoud van de besluiten van de Bondsraad, een
en ander overeenkomstig het bepaalde in de wet.
Naast het bepaalde in de wet en de statuten is de Bondsraad bevoegd tot het uitbrengen van
adviezen aan de Raad van Bestuur en de districtsbesturen, zowel gevraagd als ongevraagd.
Voorzitterschap en notulen.
Artikel 27.
De vergaderingen van de Bondsraad worden geleid door de voorzitter van de vereniging, te weten
de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt de eerste plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur als voorzitter van de vergadering van de Bondsraad op.
Ontbreekt de eerste plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur dan treedt de tweede
plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur als voorzitter van de vergadering van de
Bondsraad op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de Bondsraad een ander lid van de Raad van Bestuur als voorzitter van de vergadering van de Bondsraad
aan.
Van het verhandelde in elke vergadering van de Bondsraad worden door of namens een door de
voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die - na vaststelling door de Bondsraad in de volgende vergadering van de Bondsraad - door de voorzitter van de
vergadering en een tweede lid van de Raad van Bestuur worden ondertekend.
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Disciplinaire Maatregelen.
Artikel 28.
Indien een lid handelt in strijd met de statuten of reglementen dan wel - naar het oordeel van de
Directie - zodanig in strijd met de openbare orde of goede zeden dat dit nadelig is voor de vereniging, kan de Directie besluiten een van de volgende disciplinaire maatregelen op te leggen:
a. een waarschuwing (zonder publicatie);
b. een berisping (met publicatie in het verenigingsorgaan);
c. een boete tot een maximumbedrag in overeenstemming met de aard van de te bestraffen misslag en de draagkracht van betrokkene;
d. ontzetting uit het lidmaatschap.
Van de in lid 1 sub c. en d. van dit artikel omschreven maatregelen kan door de Directie al dan niet
publicatie in het verenigingsorgaan worden gelast.
De in lid 1 van dit artikel omschreven maatregelen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar
worden opgelegd.
Een lid van de vereniging aan wie een van de in lid 1 genoemde maatregelen is opgelegd kan
hiertegen binnen een maand nadat de maatregel ter kennis is gebracht, beroep instellen bij de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan alsnog tot intrekking van de maatregel besluiten.

7.

Boekjaar. Administratie. Bestuursverslag en jaarlijkse begroting.
Financiële commissie.
Artikel 29.
Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.
De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
De Raad van Bestuur brengt in een vergadering van de Bondsraad binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Bondsraad, zijn bestuursverslag
uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten
en lasten met een toelichting daarop ter goedkeuring voor aan de Bondsraad vergadering. Deze
stukken worden ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
De jaarlijkse begroting voor het volgend kalenderjaar wordt uiterlijk in de maand december voor de
aanvang van dat kalenderjaar opgesteld door of namens de Raad van Bestuur. De stukken worden
daarna uiterlijk in diezelfde maand december ter goedkeuring voorgelegd aan de Bondsraad.
De Raad van Bestuur verleent aan een externe accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk
Wetboek, de opdracht om de door de Raad van Bestuur opgemaakte balans en de staat van
baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De externe
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van
de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de Bondsraad ter
goedkeuring worden voorgelegd.
De vereniging kent een financiële commissie. De Bondsraad benoemt uit haar midden de leden
van de financiële commissie. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de financiële commissie.
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De financiële commissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van de in lid 5 van dit artikel
bedoelde verklaring van de externe accountant, de rekening en verantwoording van het door de
Raad van Bestuur gevoerde financiële beleid en brengt aan de Bondsraad zowel mondeling als
schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
De Raad van Bestuur is verplicht de in lid 2, lid 3, lid 4, lid 5 en lid 7 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te
bewaren.
Reglementen.
Artikel 30.
Bij reglement kan naast hetgeen waarnaar wordt verwezen in de statuten, al datgene worden
geregeld, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht.
Een directiereglement wordt opgesteld door het Dagelijks Bestuur en vastgesteld door de Raad
van Bestuur.
Overige reglementen worden opgesteld door het Dagelijks Bestuur en na goedkeuring door de
Raad van Bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de Bondsraad.
Ieder district is gebonden aan de bepalingen als omschreven in het districtsreglement. Afwijkingen
op het door de Bondsraad vastgestelde districtsreglement zijn niet toegestaan.
Iedere branchegroep is gebonden aan de bepalingen als omschreven in het algemene branchegroepreglement. Indien en voorzover een branchegroep wenst af te wijken van de inhoud van het
algemene branchegroepreglement, is dat uitsluitend toegestaan op de wijze als omschreven in het
algemene branchegroepreglement.
Statutenwijziging. Juridische fusie en juridische splitsing.
Artikel 31.
De statuten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit van de Bondsraad na een daartoe strekkend voorstel van de Raad van Bestuur. De leden van de Bondsraad worden daartoe
geroepen in vergadering bijeen te komen, met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld. De tekst van het daartoe strekkend voorstel wordt meegezonden met de
oproeping.
Ten minste eenentwintig dagen voor de vergadering van de Bondsraad dient een afschrift van
het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats (waaronder mede te verstaan ten kantore en/of de website van de vereniging) voor de leden
ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering van de Bondsraad wordt
gehouden.
Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot wijziging van het bepaalde in de artikelen 31 en 32 alsmede een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Bondsraad
waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden van de Bondsraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
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Indien in een vergadering van de Bondsraad, waarin een besluit tot wijziging van het bepaalde in
de artikelen 31 en 32 alsmede een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing aan de orde is,
niet ten minste drie/vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de Bondsraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering van de Bondsraad bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de
eerste vergadering. In deze vergadering van de Bondsraad kan een besluit tot statutenwijziging
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de
Bondsraad.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Slotbepaling.
Artikel 33.
Aan de Raad van Bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht de Raad van Bestuur daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen
van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in
de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de vereniging aan
de betreffende bepaling moet worden gegeven.

Ontbinding.
Artikel 32.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de Bondsraad. Ontbinding
van de vereniging kan slechts plaatsvinden als een daartoe strekkend voorstel van de Raad van
Bestuur is opgenomen bij de oproeping voor de vergadering van de Bondsraad.
Ten minste twee maanden voor de vergadering van de Bondsraad dient een afschrift van het
voorstel tot ontbinding, op een daartoe geschikte plaats (waaronder mede te verstaan ten kantore
en/of de website van de vereniging) voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering van de Bondsraad wordt gehouden.
Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten
minste zeven/achtste van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de Bondsraad aanwezig
dan wel vertegenwoordigd is.
Indien in een vergadering van de Bondsraad, waarin een voorstel tot ontbinding van de vereniging
aan de orde is, niet ten minste zeven/achtste van het totaal aantal stemgerechtigde leden van
de Bondsraad aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering van
de Bondsraad bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen
zestig dagen na de eerste vergadering. In deze vergadering van de Bondsraad kan een besluit tot
ontbinding van de vereniging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de Bondsraad.
De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten
meer bekend zijn.
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging,
tenzij de Bondsraad bij het besluit tot ontbinding van de vereniging anders besluit.
Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de Bondsraad - op voorstel van de
Raad van Bestuur - te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging
overeenstemmen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de vereniging gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting van een door de Bondsraad daartoe aangewezen (rechts)persoon.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

INLEIDING
1.
2.
3.
4.

Algemene bepalingen
Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 30 van de statuten van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: “Koninklijke Metaalunie”.
Dit reglement is een aanvulling op, en uitwerking van, bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Vereniging.
In dit reglement hebben de gebruikte begrippen dezelfde betekenis als vermeld in artikel 1 van de
statuten van de Vereniging. In aanvulling daarop betekent huishoudelijk reglement het huishoudelijk reglement van de Vereniging
Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van het huishoudelijk reglement, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in het huishoudelijk reglement naar ‘hij’ wordt
tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in het huishoudelijk reglement naar ‘zijn’
(anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.

HOOFDSTUK I AANMELDING LIDMAATSCHAP EN
CONTRIBUTIE

1.

2.
3.
4.

Aanmelding lidmaatschap.
Artikel 1.
Een verzoek tot aanmelding als lid geschiedt door middel van een rechtsgeldig ondertekend aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier vermeldt:
a. de juridische status van het bedrijf;
b. de aard van de activiteiten van het bedrijf;
c. de omvang van het bedrijf dat wordt uitgeoefend.
Daarnaast moet een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden bijgevoegd.
Na toelating wordt de verzoeker tot het lidmaatschap daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Ieder lid is onderworpen aan de statuten en reglementen. Een digitale of papieren versie van de
statuten en het huishoudelijk reglement worden op verzoek toegezonden aan een lid of aan een
verzoeker tot het lidmaatschap.
De vereniging verstrekt aan haar leden een muurbord met het opschrift ‘lid Metaalunie’ in bruikleen. Bevestiging van dit muurbord mag alleen aan het perceel alwaar het lid diens bedrijf uitoefent
geschieden.
Bij het einde van het lidmaatschap - ongeachte de reden van beëindiging van het lidmaatschap dient het muurbord franco aan de vereniging te worden teruggezonden. Wanneer een lid met die
terugzending in gebreke mocht blijven, dan is de vereniging gerechtigd op kosten van het nalatige
lid of oud-lid, dit muurbord te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats alwaar dit zich
bevindt en tot zich te nemen.

28

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Contributie.
Artikel 2.
De leden zijn op grond van het bepaalde in artikel 13 gehouden tot het betalen van verenigingscontributie.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van het aantal personen dat bij het realiseren van de omzet van een lid is betrokken.
Voor het aantal personen dat geldt voor de vaststelling van de contributie worden meegeteld:
a. Alle personen die op de peildatum in dienst zijn bij het bedrijf (aantal formele arbeidsrelaties);
b. Alle directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), vennoten e.d. op de peildatum;
c. Het gemiddeld aantal FTE aan inleenkrachten dat op jaarbasis wordt ingezet, zoals
* uitzendkrachten en gedetacheerden,
* payrollers,
* vakantiekrachten;
d. Het gemiddeld aantal FTE aan zelfstandige ondernemers dat op jaarbasis wordt ingehuurd
voor zover die niet zelfstandig lid zijn van de Vereniging.
De leden die opteren voor het concernlidmaatschap conform artikel 5 lid 8 van de statuten, komen in aanmerking voor een zogenaamde samengestelde contributie. Voor de vaststelling van de
samengestelde contributie van de tot een concern behorende bedrijven worden alle bij de omzet
betrokken personen van alle tot het concern behorende bedrijven te samen geteld.
De hoogte van de bijdrage die door de oud-leden-donateurs is verschuldigd wordt jaarlijks -op
voorstel van de Raad van Bestuur- vastgesteld door de Bondsraad.
Het bedrag van de verenigingscontributie, de bijdrage voor de oud-leden-donateurs en het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de begroting voor het volgend jaar.
Facturering geschiedt bij de aanvang van het verenigingsjaar of, bij toetreding gedurende het
verenigingsjaar, zo spoedig mogelijk na toetreding.
Het bedrag van de contributie voor een branchegroep wordt door het betrokken branchegroepbestuur vastgesteld:
a. na behandeling en vaststelling van een begroting voor het volgend jaar in de ledenvergadering
van de branchegroep;
b. na goedkeuring van de begroting van de betreffende branchegroep door de Raad van Bestuur.
Facturering van de branchegroepcontributie geschiedt eveneens bij de aanvang van het verenigingsjaar of, bij toetreding gedurende het verenigingsjaar, zo spoedig mogelijk na toetreding.
Betaling van de verenigingscontributie, de bijdrage voor de oud-leden-donateurs, het entreegeld
en de contributie voor een branchegroep dient plaats te vinden binnen één maand na facturering.
Als de betaling niet binnen de in lid 8 gestelde termijn wordt voldaan volgt een herinnering. Wordt
ook dan de betaling nog niet voldaan dan volgt een laatste herinnering waarin het betrokken lid
in gebreke wordt gesteld. De Vereniging heeft vanaf dat moment het recht incassomaatregelen
te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen
gevoerde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van het betrokken
lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
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Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Artikel 6.
De Raad van Bestuur sluit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de
leden van de Raad van Bestuur en de Directie. De kosten komen voor rekening van de vereniging.

10. Het niet betalen van nog verschuldigde contributie is grond tot opzegging van het lidmaatschap
van het betreffende lid.
Een lid van wie het lidmaatschap op grond van deze bepaling is opgezegd, kan weer als lid worden toegelaten wanneer deze de contributieschuld heeft voldaan. Het staat de directie vrij om de
toelating te weigeren op grond van het betaalgedrag van het lid gedurende de jaren dat hij lid is
geweest.

HOOFDSTUK II DE RAAD VAN BESTUUR

1.
2.

3.
4.

Voorzitter van de Raad van Bestuur
Artikel 3.
Voor de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur kunnen - overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17 lid 3 van de statuten - kandidaten worden gesteld. De gewone leden kunnen daartoe
zowel persoonlijk als in districten of branchegroepen verenigd, kandidaten stellen.
Namens de Raad van Bestuur wordt door de Directie via de website van de vereniging, het verenigingsorgaan of anderszins kenbaar gemaakt aan de gewone leden dat er een vacature is voor de
functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en tot welke datum kandidaten voor die vacature
kunnen worden voorgedragen.
De besluitvorming ten aanzien van de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur
geschiedt op de wijze als is bepaald in artikel 17 lid 3 en 4 van de statuten.
Indien de voordracht van de Raad van Bestuur niet wordt overgenomen door de Bondsraad, wordt
de Raad van Bestuur opnieuw in de gelegenheid gesteld om een niet bindende voordracht te doen
voor de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur.

1.
2.
3.

4.

1.
Onverenigbaarheid van functies.
Artikel 4.
De functie van lid van de Raad van Bestuur is niet verenigbaar met:
a. het lidmaatschap van de Bondsraad;
b. een dienstverband met de vereniging.

2.
3.

1.
2.
3.

Belangenverstrengeling
Artikel 5.
Ieder lid van de Raad van Bestuur betracht openheid over diens eventuele nevenfuncties voor
zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op diens functioneren als lid van de Raad
van Bestuur.
Iedere lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de vereniging. Ook elke schijn van belangenverstrengeling
tussen de vereniging en een lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
Leden van de Raad van Bestuur behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de vereniging verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke
voordelen aan personen met wie zij transacties namens de vereniging verrichten.
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Vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Artikel 7.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter van de Raad van Bestuur dit nodig acht of
ten minste drie leden van de Raad van Bestuur het verzoek daartoe hebben gedaan.
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht
of ten minste twee leden van het Dagelijks Bestuur het verzoek daartoe hebben gedaan.
De agenda voor de vergadering van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur wordt ten
minste zeven dagen van tevoren toegezonden door de Directie. Ieder lid van de Raad van Bestuur
respectievelijk het Dagelijks Bestuur, kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van de
Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Deze onderwerpen kunnen kenbaar worden gemaakt
aan de Directie.
De voorzitter van de Raad van Bestuur kan bepalen dat er van de termijn als bedoeld in lid 3 van
dit artikel wordt afgeweken en voorts dat er na het verzenden van de agenda nog onderwerpen
aan die agenda kunnen worden toegevoegd. De leden van de Raad van Bestuur respectievelijk
het Dagelijks Bestuur worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
Besluitvorming in de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur.
Artikel 8.
De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur en draagt met de overige leden van die besturen zorg voor de uitvoering van de
daarin vermelde besluiten.
Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de eerste plaatsvervangend voorzitter van het Dagelijks
Bestuur de vergaderingen. Is hij ook afwezig dan leidt de tweede plaatsvervangend voorzitter van
het Dagelijks Bestuur de vergaderingen.
De leden van de Raad van Bestuur streven bij de totstandkoming van de besluitvorming zoveel
mogelijk naar consensus. Mocht het niet mogelijk zijn om een besluit te nemen op basis van consensus, dan wordt het besluit genomen op basis van stemmen zoals omschreven in artikel 19 van
de statuten.

HOOFDSTUK III DE BONDSRAAD
Onverenigbaarheid van functies.
Artikel 9.
Het lidmaatschap van de Bondsraad is niet verenigbaar met:
a. het lidmaatschap van een districtsbestuur;
b. het lidmaatschap van de Raad van bestuur;
c. een dienstverband met de vereniging.
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1.
2.

3.

Vergaderingen van de Bondsraad.
Artikel 10.
De data waarop de vergaderingen van de Bondsraad plaatsvinden alsmede de agenda van die
vergaderingen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op de website van de vereniging.
Voorstellen ter bespreking in de vergaderingen van de Bondsraad, zoals bedoeld in artikel 24 lid
2 onder e. van de statuten, kunnen uiterlijk acht weken voor de datum waarop de vergadering van
de Bondsraad wordt gehouden, door de districtsbesturen schriftelijk - en zo nodig voorzien van
nadere informatie - worden ingediend bij de Raad van Bestuur.
Deze voorstellen worden voorzien van een advies van de Raad van Bestuur op de agenda van de
vergadering geplaatst.

HOOFDSTUK IV COMMISSIES

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

Bestuurlijke commissies.
Artikel 11.
De vereniging kent tenminste de volgende bestuurlijke commissies die door de Raad van Bestuur
worden ingesteld:
a. een commissie Sociale Zaken;
b. een commissie Ondernemerszaken;
c. een commissie Onderwijszaken;
d. een commissie Buitenlandse Zaken.
Deze commissies hebben tot taak de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur en in de Raad van
Bestuur met betrekking tot de hen door de Raad van Bestuur toegewezen onderwerpen, voor te
bereiden.
De Raad van Bestuur stelt de omvang en samenstelling van iedere door haar in te stellen commissie vast.
De voorzitter van een commissie als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt als zodanig door en uit
de leden van de Raad van Bestuur in functie benoemd. De voorzitters van de commissies maken
tevens deel uit van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur kunnen naast de in lid 1 van dit artikel genoemde
commissies op ad hoc basis een of meer commissies instellen.
Financiële commissie.
Artikel 12.
De financiële commissie bestaat uit zes personen die door en uit de leden van de Bondsraad
worden gekozen. Daartoe zullen jaarlijks drie districten, een en ander volgens een op te maken
rooster, worden verzocht een nieuw lid van de financiële commissie voor te dragen.
Een lid van de financiële commissie wordt als zodanig benoemd voor een periode van twee jaar
en is niet herbenoembaar.
Een lid van de Directie zit de vergaderingen van de financiële commissie voor. Het betreffende
lid van de Directie maakt echter uitdrukkelijk geen deel uit van de financiële commissie en kan
derhalve in de vergaderingen van de financiële commissie geen stemrecht uitoefenen.

4.

5.

HOOFDSTUK V VACATIEGELD EN ONKOSTENREGELING

1.

2.
3.
4.

Vacatiegeld en onkostenregeling.
Artikel 13.
De leden van de Bondsraad ontvangen voor een door hen bijgewoonde vergadering van de
Bondsraad of vergadering van de financiële commissie een vergoeding van de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte reiskosten per openbaar vervoer. Daarnaast kan de Raad van
Bestuur besluiten dat een vergoeding wordt verstrekt in verband met eventuele verblijfkosten en
tijdsverzuim ten behoeve van de vereniging.
Leden van door het Dagelijks Bestuur of de Raad van Bestuur ingestelde commissies ontvangen
voor de door hen bijgewoonde commissievergaderingen vergoeding van kosten als bedoeld in lid
1 van dit artikel.
Leden van de Raad van Bestuur en leden van districtsbesturen ontvangen voor de door hen in
deze functie bijgewoonde bestuursvergaderingen, vergoeding van reis- en verblijfkosten en tijdverzuim. Leden van de Raad van Bestuur ontvangen daarnaast een algemene kostenvergoeding.
De hoogte en aard van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, worden jaarlijkse - op
voorstel van het Dagelijks Bestuur -door de Raad van Bestuur opnieuw vastgesteld.

HOOFDSTUK VI EXTERNE PROFILERING EN
AANSPRAKELIJKHEID

1.

2.
3.
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De financiële commissie is belast met het onderzoeken van de balans en de staat van baten en
lasten van de vereniging en brengt aan de Bondsraad zowel mondeling als schriftelijk verslag uit
van haar bevindingen. De financiële commissie geeft terzake van de financiële jaarstukken een
pre-advies aan de Bondsraad en adviseert de Raad van Bestuur en de Bondsraad gevraagd en
ongevraagd terzake van het financiële beleid van de vereniging.
De Raad van Bestuur is verplicht aan de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Externe profilering en aansprakelijkheid.
Artikel 14.
Indien en voor zover een lid afzonderlijk of samen met ander leden naar derden de indruk wekt dat
een bepaalde rechtshandeling of activiteit is verricht, geïnitieerd, gestimuleerd, ondersteund of anderszins tot stand is gekomen door en/of met medeweten van de vereniging, zonder dat daarvan
daadwerkelijk sprake is, zijn de betreffende leden zelf aansprakelijk voor de eventuele gevolgen
van een dergelijk handelen.
De betreffende leden zijn gehouden eventuele schade voortvloeiende uit die rechtshandelingen
of activiteiten aan de vereniging en aan leden die aantoonbaar door die rechtshandelingen of
activiteiten zijn gedupeerd, te vergoeden.
Het gebruik van de naam METAALUNIE is nimmer toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Raad van Bestuur.
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DISTRICTSREGLEMENT

HOOFDSTUK VII VERENIGINGSORGAAN
Verenigingsorgaan.
Artikel 15.
1.
2.
3.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur wordt een verenigingsorgaan/magazine uitgegeven onder de naam “Metaal & Techniek”.
De wijze waarop het verenigingsorgaan wordt verspreid, wordt door de Raad van Bestuur bepaald.
Ieder lid ontvangt een exemplaar van het verenigingsorgaan.

als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten van de Metaalunie

1.

HOOFDSTUK VIII BELEGGINGSBELEID

1.
2.
3.
4.

Beleggingsbeleid.
Artikel 16.
De overtollige geldmiddelen kunnen worden belegd in effecten, onroerende goederen of geldleningen onder hypothecair verband.
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het opstellen van een beleggingsbeleid waarin nader wordt
vastgelegd op welke wijze met de overtollige geldmiddelen van de vereniging wordt omgegaan.
Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
De directie draag zorg voor de uitvoering van het beleggingsbeleid binnen het vastgestelde beleggingsbeleid.

2.

1.
2.

HOOFDSTUK IX SLOTBEPALINGEN

1.
2.

Wijziging reglement.
Artikel 17.
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd op de wijze als omschreven in artikel 31 lid 3 van
de statuten.
De leden van de Bondsraad, districtsbesturen, branchegroepbesturen, de leden van de Raad van
Bestuur en de Directie zijn gerechtigd om een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement
in te dienen bij de Raad van Bestuur.
Partiële nietigheid.
Artikel 18.
Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van
de overblijvende bepalingen niet aan.

3.

1.
2.
3.

Algemene bepalingen.
In dit reglement hebben de gebruikte begrippen dezelfde betekenis als vermeld in artikel 1 van de
statuten van de Vereniging. In aanvulling daarop hebben in dit reglement de volgende begrippen
de daarachter vermelde betekenis:
- ambtelijk secretaris betekent de medewerker welke overeenkomstig artikel 14 lid 2 onder d
van de statuten is toegevoegd aan het districtsbestuur doch daarvan geen deel uit maakt;
- districtsleden betekent de leden die behoren tot eenzelfde district;
- districtsvergadering betekent de algemene vergadering van een district.
Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hem wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. Met verwijzingen
in dit reglement naar ‘zijn’- anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen
naar ‘haar’.
Omschrijving district en financiën.
Artikel 1.
Het district heeft ten doel de behartiging van de collectieve belangen van de districtsleden in de
meest uitgebreide zin op regionaal niveau.
Het district voert deze taak uit met in achtneming van de statuten en in lijn met het landelijk beleid
van de vereniging.
Het district beschikt niet over eigen geldmiddelen.
Het districtsbestuur stelt jaarlijks voor het komende verenigingsjaar een begroting op en legt deze
voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Op
basis van de goedgekeurde begroting stelt de Raad van Bestuur aan het district, dit ter bestrijding
van de begrote uitgaven, een kas van voldoende omvang ter beschikking.
Districtsleden
Artikel 2.
Een district omvat alle leden die zijn gevestigd binnen de grenzen van het district zoals vastgesteld
door de Raad van Bestuur.
Onder gevestigd als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan het feitelijk adres van een lid
zoals dit blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Iedere eigenaar en/of bestuurder van een districtslid is bevoegd de aan het lidmaatschap van het
district verbonden rechten uit te oefenen, mits geen van zijn mede-eigenaren en/of medebestuurders eveneens van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Vaststelling reglement.
Artikel 19.
Dit reglement is vastgesteld door de Bondsraad in vergadering bijeen op 10 oktober 2016.
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1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Einde lidmaatschap en schorsing.
Artikel 3.
Het lidmaatschap van het district gaat verloren bij einde van het lidmaatschap van de vereniging.
Het districtslid dat is geschorst als bedoeld in artikel 11 lid 9 van de statuten, behoudt gedurende
zijn schorsing zijn verplichtingen ten opzichte van het district, doch heeft geen enkel recht en wordt
niet toegelaten in districtsvergaderingen.
Districtsbestuur
Artikel 4.
De districtsleden benoemen uit de gewone leden gevestigd binnen de grenzen van het district een
districtsbestuur dat uit een oneven aantal, doch ten minste zeven natuurlijke personen bestaat. De
omvang van het districtsbestuur wordt vastgesteld door de districtsvergadering.
Aan een districtsbestuurder wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze eigenaar en/of bestuurder van
een gewoon districtslid is. Voor wat betreft een vertegenwoordiger van een holding is het voor
verkiesbaarheid als districtsbestuurder van belang dat, ter beoordeling van de Raad van Bestuur,
de vertegenwoordiger een actieve betrokkenheid heeft bij een tot het concern behorend bedrijf als
bedoeld in artikel 5 lid 2 van de statuten.
Het districtsbestuur alsmede ten minste vijf gewone districtsleden gezamenlijk hebben het recht
om kandidaten te stellen voor de vervulling van vacatures in het districtsbestuur. Kandidaatstelling
dient uiterlijk een week voor de aanvang van de districtsvergadering te geschieden.
Bij de kandidaatstelling van een districtsbestuurder wordt voor zover mogelijk rekening gehouden
met de achtergrond van de kandidaat, een zekere regionale spreiding, alsmede met de diversiteit
binnen de bedrijven in de branche, zodat een evenwichtige samenstelling ontstaat van de districtsleden in het districtsbestuur.
De voorzitter van het districtsbestuur wordt als zodanig in functie benoemd. De overige functies
worden door het districtsbestuur in onderling overleg verdeeld.
Een districtsbestuurder wordt als zodanig benoemd voor een periode van drie jaar en is tweemaal
herbenoembaar.
Nieuwe districtsbestuurders treden in de plaats van de aftredende bestuursleden op de eerste
bestuursvergadering die wordt gehouden na de districtsvergadering waarin de benoeming plaatsvond.
Een herbenoeming is - in tegenstelling tot hetgeen is bepaald in lid 5 van dit artikel wel mogelijk
- indien de betreffende districtsbestuurder die (meer dan) negen jaar aaneengesloten deel heeft
uitgemaakt van het districtsbestuur, tevens deel uitmaakt van de Raad van Bestuur. Is echter de
resterende duur van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur korter dan drie jaar, en vindt er
door het districtsbestuur geen herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur plaats als bedoeld in
artikel 17 lid 1 sub c. of d. van de statuten, dan geldt de herbenoeming voor deze kortere periode.
Indien een districtsbestuurder niet voor herbenoeming in aanmerking komt, is benoeming pas
weer mogelijk na het verstrijken van een periode van drie jaar.
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9.

Een districtsbestuurder defungeert door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het districtslid waarvan hij eigenaar
en/of bestuurder is;
b. het eindigen van het lidmaatschap van het district van het districtslid waarvan hij eigenaar en/
of bestuurder is;
c. zijn overlijden;
d. zijn vrijwillig ontslag (bedanken);
e. zijn ontslag door de districtsvergadering;
f. zijn ontslag door de Raad van Bestuur;
g. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
h. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
i. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
10. Bij ontstentenis of belet van een districtsbestuurder zijn de overige districtsbestuurders met het bestuur van het district belast. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te worden
voorzien.
11. Elke districtsbestuurder kan te allen tijde door de districtsvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen wordt gevolgd door een besluit tot ontslag
eindigt door het verloop van die termijn.
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1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

Bestuurstaak, voorzitter en ambtelijk secretaris.
Artikel 5.
Het districtsbestuur is belast met het besturen van het district en met de voorbereiding en de
uitvoering van het beleid van de vereniging op het niveau van het district. Het is verantwoording
schuldig aan de districtsvergadering.
Van het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks na afloop van ieder verenigingsjaar door het
districtsbestuur verslag uitgebracht aan de raad van bestuur.
De voorzitter is belast met de leiding van de districtsvergaderingen en de bestuursvergaderingen
en ziet nauwkeurig toe op de uitvoering van de genomen besluiten.
Bij de uitvoering van haar taken wordt het districtsbestuur ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De ambtelijk secretaris is onder meer belast met het voeren van de financiële administratie en
het beheer van de kas, het voeren van de correspondentie, het oproepen tot de vergaderingen
van het districtsbestuur alsmede de districtsvergaderingen, het opmaken van de notulen van de
vergaderingen van het districtsbestuur en van de districtsvergaderingen en voorts tot het opstellen
van het jaarverslag van het districtsbestuur. De Raad van Bestuur kan aanwijzingen geven omtrent
de inhoud van het jaarverslag.
Het secretariaat van het district is gevestigd ten kantore van de vereniging. Op verzoek van de
ambtelijk secretaris kan de Directie toestaan dat het secretariaat van een district op een ander
adres is gevestigd.
Vergaderingen en besluitvorming van districtsbestuur
Artikel 6.
Het districtsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter van het districtsbestuur dit nodig oordeelt, doch ten minste twee keer per jaar. Het districtsbestuur komt tevens bijeen wanneer drie
districtsbestuurders daarom verzoeken of op verzoek van de Raad van Bestuur.
Iedere districtsbestuurder heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een
vergadering van het districtsbestuur wordt geplaatst.
Vergaderingen van het districtsbestuur worden gehouden op een centrale plaats binnen het eigen
district te bepalen door de voorzitter van het districtsbestuur.
Vergaderingen van het districtsbestuur kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere (elektronische) communicatiemiddelen, mits de deelnemers
daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
Het districtsbestuur bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt, worden besluiten van het districtsbestuur genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere districtsbestuurder heeft één stem. Blanco
stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Het districtsbestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde
districtsbestuurders ter vergadering aanwezig is. Is het vereiste aantal districtsbestuurders niet
aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige districtsbestuurders, omtrent de onderwerpen op de agenda van de voorafgaande vergadering kan worden besloten.
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Het districtsbestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid
van stemmen, en uitsluitend voor zover geen van de districtsbestuurders zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Ieder besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt schriftelijk
vastgelegd.
Van het verhandelde in elke vergadering van het districtsbestuur worden notulen opgesteld. In
plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.
Bijeenroeping en toegang districtsvergadering
Artikel 7.
Het district houdt jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering van de Bondsraad, een districtsvergadering (de jaarvergadering) waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde
komen:
a. het jaarverslag;
b. benoemingen in het districtsbestuur;
c. benoemingen in de Bondsraad.
Andere districtsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het districtsbestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het districtsbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal districtsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen of - indien dit
minder is - tenminste vijfentwintig districtsleden, en onder vermelding van de agenda, verplicht
tot het bijeenroepen van een districtsvergadering op een termijn van niet langer dan vijf weken
na ontvangst van het verzoek. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig lid 4 van dit
artikel.
De ambtelijk secretaris ontvangt tegelijk met het toezenden van een verzoek als bedoeld in dit
artikel aan het districtsbestuur, een afschrift van dat verzoek.
De districtsvergaderingen worden bijeengeroepen door het districtsbestuur of namens deze door
de ambtelijk secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de districtsleden
volgens het ledenregister van de vereniging. De termijn van oproeping bedraagt ten minste eenentwintig dagen, de dag van de oproeping en die van de districtsvergadering niet meegerekend.
De oproeping aan ieder districtslid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem
voor dit doel aan het district en of de vereniging bekend is gemaakt.
Bij de oproeping worden de in de districtsvergadering te behandelen onderwerpen vermeld en de
daarbij behorende stukken toegezonden.
Toegang tot de districtsvergadering hebben alle niet geschorste districtsleden, oud-leden-donateurs, ereleden, leden van verdienste, de ambtelijk secretaris, de Directie alsmede de leden van
de Raad van Bestuur. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de
districtsvergadering.
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Stemrecht en besluitvorming districtsvergadering
Artikel 8.
In districtsvergaderingen hebben alle niet geschorste gewone districtsleden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.
Ieder stemgerechtigd districtslid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd districtslid. Een districtslid kan slechts stem uitbrengen
namens ten hoogste drie andere districtsleden.
Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
De districtsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het districtsbestuur. Ontbreekt de
voorzitter dan treedt één van de andere, door het districtsbestuur aan te wijzen, districtsbestuurders als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de districtsvergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke districtsvergadering wordt door de ambtelijk secretaris notulen gemaakt. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.
De districtsvergadering kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen, en uitsluitend voor zover geen van de districtsleden zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Ieder besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt schriftelijk
vastgelegd.
Districtsleden zijn gehouden zich te conformeren aan besluiten van de districtsvergadering.
Benoeming leden van de Bondsraad
Artikel 9.
Het op grond van artikel 23 lid 2 van de statuten bepaalde aantal leden van de Bondsraad wordt
ter jaarvergadering benoemd door en uit de gewone districtsleden. Ter vaststelling van voormeld
aantal leden van de Bondsraad is het ledenaantal in het district op de 1e januari van het lopende
jaar bepalend.
Kandidaat-lid voor de Bondsraad wordt men op voordracht van het districtsbestuur of op voordracht van tenminste vijf gewone districtsleden. De voordracht tot kandidaat-lid dient uiterlijk een
week voor de jaarvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de ambtelijk secretaris.
De stemming over de kandidaat-leden geschied volgens de regels van artikel 8 van dit reglement.
Desgewenst kan de stemming schriftelijk plaatsvinden. Indien twee kandidaten evenveel stemmen
verwerven beslist het lot.
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De voorzitter van het districtsbestuur legt desgevraagd verantwoording af in de bestuursvergaderingen van de Raad van Bestuur ten aanzien van het reilen en zeilen binnen het district.
Indien de voorzitter van het districtsbestuur niet in de gelegenheid is tot het afleggen van verantwoording dan wordt deze taak vervuld door een van de andere districtsbestuurders die lid is van
de Raad van bestuur.
Opheffing district
Artikel 11.
Een district kan worden opgeheven bij besluit van de Raad van Bestuur, gehoord het districtsbestuur.
Bij het besluit tot opheffing van een district worden tevens de grenzen van de overgebleven aangrenzende districten aangepast, zodat ieder lid van het opgeheven district valt onder een alsdan
te bepalen aangrenzend district.
Na opheffing van een district worden het archief en verdere stukken die betrekking hebben op het
opgeheven district in handen gesteld van de Directie.
Wijziging districtsreglement
Artikel 12.
Alvorens een besluit tot wijziging van het districtsreglement wordt genomen, worden de districtsbesturen gehoord door middel van een bespreking van het voorgenomen besluit in de Raad van
Bestuur.
Slotbepaling
Artikel 13.
In geval van geschillen beslist de Raad van Bestuur over de uitleg van dit reglement en beslist
in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, een en ander overeenkomstig het bepaalde in
artikel 33 van de statuten.

Verantwoording
Artikel 10.
De voorzitter van het districtsbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van het handelen
van het districtsbestuur aan de districtsvergadering tijdens de jaarvergadering van het district.
Het districtsbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van de activiteiten van het district
aan de Raad van Bestuur. Verantwoording geschiedt schriftelijk in de vorm van een financieel
verslag over het afgelopen boekjaar en een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het
komende boekjaar.
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ALGEMEEN
BRANCHEGROEPREGLEMENT

1.

als bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten van Metaalunie

2.

BEGRIPSBEPALINGEN
1.

In dit reglement hebben de gebruikte begrippen dezelfde betekenis als vermeld in artikel 1 van de
statuten van de Vereniging. In aanvulling daarop betekent:
Branchegroepvergadering: de algemene vergadering van een branchegroep.
Branchemanager: de medewerker welke overeenkomstig artikel 15 lid 4 van de statuten door de
directie is aangewezen om het branchebestuur bij te staan.

1.
2.
3.

2.

Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hem wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. Met verwijzingen
in dit reglement naar ‘zijn’- anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen
naar ‘haar’.

4.

ARTIKELEN

1.
2.

3.

4.

1. Wijziging en vaststelling algemeen en specifiek
branchegroepreglement
De Bondsraad stelt een algemeen branchegroep reglement vast. Wijziging van dit reglement geschiedt op dezelfde wijze.
In aanvulling op dit algemeen branchegroepreglement kan een branchegroepbestuur, gehoord de
branchegroepvergadering, een specifiek branchegroepreglement voor de branchegroep opstellen. De Bondsraad stelt dit specifieke branchegroepreglement vast. Wijziging van dit regelement
geschiedt op dezelfde wijze.
Afwijkingen op het algemene branchegroepreglement, ten behoeve van een bepaalde branchegroep zijn uitsluitend toegestaan als deze afwijkingen niet in strijd zijn met de statuten.
Vaststelling of wijziging van een specifiek branchegroepreglement geschiedt na een daartoe door
het branchegroepbestuur op voorstel van de branchegroepvergadering tijdig schriftelijk ingediend
en gemotiveerd verzoek tot goedkeuring daartoe aan de Raad van Bestuur. Na goedkeuring door
de Raad van Bestuur wordt het voorstel in de eerstvolgende Bondsraad voorgelegd ter vaststelling.
In het geval dat door de Raad van Bestuur geen goedkeuring aan het verzoek van het branchegroepbestuur wordt verleend, kan het branchegroepbestuur binnen zes maanden nadat zulks aan
het branchegroepbestuur bekend is gemaakt, beroep instellen bij de Bondsraad. De Bondsraad
kan dan alsnog tot (partiële) goedkeuring besluiten.

5.

1.

2.
3.
4.
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2. Omschrijving branchegroep en financiën
De branchegroep heeft ten doel de behartiging van de collectieve branchespecifieke belangen
van de branchegroepleden in de meest uitgebreide zin, een en ander met in achtneming van de
statuten en in lijn met het landelijk beleid van Metaalunie.
De branchegroep beheert zelfstandig haar eigen geldmiddelen, voor zover hiervoor - met toestemming van de Raad van Bestuur - afzonderlijke contributies, donaties of entreegelden zijn vastgesteld, alsmede ingeval middelen ten behoeve of ten bate van de branchegroep door Metaalunie
zijn uitgekeerd.
3. Lidmaatschap
Uitsluitend bedrijven die voldoen aan het bepaalde in artikel 15 lid 2 en 3 van de statuten, kunnen
zich aanmelden als gewoon branchegroeplid dan wel buitengewoon branchegroeplid.
In het specifieke branchegroepreglement kunnen nadere regels omtrent de afbakening van de
doelgroep van de branchegroep worden opgenomen.
Het branchegroepbestuur beslist over de toelating van een branchegroeplid. Bij niet toelating kan
de branchegroepvergadering - op verzoek van betrokkene - alsnog tot toelating besluiten.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de branchegroep dient schriftelijk via de branchemanager
bij het branchegroepbestuur te worden ingediend. Na toelating tot de branchegroep verstrekt de
branchegroep het logo “lid Koninklijke Metaaluniebranchegroep (naam van de betreffende branchegroep)” in bruikleen aan het branchegroeplid. Als het lidmaatschap om enige reden wordt beëindigd, mag het logo op geen enkele wijze meer worden gebruikt. Het voeren van het logo “lid
Koninklijke Metaaluniebranchegroep (naam betreffende branchegroep)”, alsmede enige afbeelding, in welke vorm dan ook daarvan, blijft voorbehouden aan leden van de branchegroep.
Iedere eigenaar en/of bestuurder van een branchegroeplid is bevoegd de aan het lidmaatschap
van de branchegroep verbonden rechten uit te oefenen, mits geen van zijn mede-eigenaren en/of
medebestuurders eveneens van deze bevoegdheid gebruik maakt.
4. Einde lidmaatschap en schorsing.
Het lidmaatschap van de branchegroep gaat verloren:
a. indien en zodra een branchegroeplid ophoudt te bestaan;
b. indien en zodra een branchegroeplid niet langer voldoet aan de vereisten op grond waarvan hij
was toegelaten;
c. door faillissement van een branchegroeplid;
d. door opzegging door het branchegroeplid;
e. door opzegging door de branchegroep;
f. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het branchegroeplid kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lidmaatschap van de
branchegroep eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
Bij beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 1 onder b. tot en met f. blijft de contributie
verschuldigd tot het einde van het lopende kalenderjaar dan wel tot de datum op grond van lid 3.
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Opzegging van het lidmaatschap van de branchegroep door de branchegroep geschiedt door
de branchegroepvergadering. Hiertoe kan worden besloten wanneer een branchegroeplid zijn
verplichtingen jegens de branchegroep niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de branchegroep niet gevergd kan worden het lidmaatschap van de branchegroep te laten voortduren.
Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.
Ontzetting uit het lidmaatschap van de branchegroep geschiedt door de branchegroepvergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een branchegroeplid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de branchegroep handelt, of de branchegroep op onredelijke wijze
benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap van de branchegroep met onmiddellijke ingang eindigen.
Een branchegroeplid kan zowel door het branchegroepbestuur als door de branchegroepvergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ofwel
een eenmalige verlenging van de schorsing met drie maanden ofwel een besluit tot opzegging of
ontzegging, eindigt door het verloop van die termijn.
Het branchegroeplid, dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn verplichtingen ten
opzichte van de branchegroep, doch heeft geen enkel recht en wordt niet toegelaten in branchegroepvergaderingen, behoudens ingeval en voor zover de schorsing van het betreffende branchegroeplid in die branchegroepvergadering aan de orde is.
Einde van het lidmaatschap van een branchegroep betekent niet automatisch ook het einde van
het lidmaatschap van Metaalunie.
5. Branchegroepbestuur
De branchegroepleden benoemen uit hun midden een branchegroepbestuur dat uit ten minste drie
natuurlijke personen bestaat. De omvang van het branchegroepbestuur wordt vastgesteld door de
branchegroepvergadering.
Aan een branchegroepbestuurder wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze eigenaar en/of bestuurder van een gewoon branchegroeplid is.
Het branchegroepbestuur alsmede ten minste vijf branchegroepleden gezamenlijk hebben het
recht om kandidaten te stellen voor de vervulling van vacatures in het branchegroepbestuur.
Bij de kandidaatstelling van een branchegroepbestuurder wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de kandidaat, een zekere regionale spreiding, alsmede met de
diversiteit binnen de bedrijven in de branche, zodat een evenwichtige samenstelling ontstaat van
de branchegroepleden in het branchegroepbestuur.
Het branchegroepbestuur kent tenminste een voorzitter en een penningmeester. Deze functies
worden door het branchegroepbestuur in onderling overleg verdeeld.
In afwijking van lid 1 kan de branchegroepvergadering besluiten een persoon die niet tot de kring
van leden behoort te benoemen tot voorzitter. In dat geval zijn lid 7 onder a. en b. van dit artikel
niet van toepassing.
Een branchegroepbestuurder wordt als zodanig benoemd voor een periode van drie jaar en is
maximaal twee maal herbenoembaar.
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Een branchegroepbestuurder defungeert door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van Metaalunie van het branchegroeplid waarvan hij eigenaar en/of bestuurder is;
b. het eindigen van het lidmaatschap van de branchegroep van het branchegroeplid waarvan hij
eigenaar en/of bestuurder is;
c. zijn overlijden;
e. zijn vrijwillig ontslag;
f. zijn ontslag door de branchegroepvergadering;
g. zijn ontslag door de Raad van Bestuur;
h het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
i. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
j. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
Bij ontstentenis of belet van een branchegroepbestuurder zijn de overige branchegroepbestuurders met het bestuur van de branchegroep belast. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, te worden voorzien.
Elke branchegroepbestuurder kan te allen tijde door de branchegroepvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

5.

6.
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6. Bestuurstaak en branchemanager.
Het branchegroepbestuur is belast met het besturen van de branchegroep en met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van Metaalunie op het niveau van de branchegroep.
Bij de uitvoering van haar taken wordt het branchegroepbestuur ondersteund door een branchemanager aan te wijzen door de Directie van Metaalunie.
De branchemanager is onder meer belast met het voeren van de financiële administratie en het
beheer van de kas, het voeren van de correspondentie, het oproepen tot de branchegroepvergaderingen, het opmaken van de notulen van de vergaderingen van het branchegroepbestuur en van
de branchegroepvergaderingen.

2.

7. Vergaderingen en besluitvorming van branchegroepbestuur
Het branchegroepbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter van het branchegroepbestuur dit
nodig oordeelt, doch ten minste twee keer per jaar. Het branchegroepbestuur komt tevens bijeen
wanneer minimaal de helft van de branchegroepbestuurders daarom verzoeken of op verzoek van
de Raad van Bestuur.
Iedere branchegroepbestuurder heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van
een vergadering van het branchegroepbestuur wordt geplaatst.
Vergaderingen van het branchegroepbestuur worden gehouden op een centrale plaats in Nederland - bij voorkeur ten kantore van Metaalunie - te bepalen door de voorzitter van het branchegroepbestuur.
Vergaderingen van het branchegroepbestuur kunnen tevens worden gehouden door middel van
conference call, video conference of andere (elektronische) communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
Het branchegroepbestuur bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
Iedere branchegroepbestuurder heeft één stem. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte
stemmen.
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Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt, worden besluiten van het branchegroepbestuur genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Het branchegroepbestuur kan slechts besluiten nemen indien een
meerderheid van de in functie zijnde branchegroepbestuurders ter vergadering aanwezig is. Is
het vereiste aantal branchegroepbestuurders niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige branchegroepbestuurders, omtrent de onderwerpen op de agenda van de voorafgaande vergadering kan worden besloten.
Het branchegroepbestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle branchegroepbestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. Ieder
besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt schriftelijk vastgelegd.
Van het verhandelde in elke vergadering van het branchegroepbestuur worden notulen opgesteld.
In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.
8. Bijeenroeping en toegang branchegroepvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt een branchegroepvergadering (de jaarvergadering) gehouden waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde
komen:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
b. eventuele vacatures in het branchegroepbestuur.
Andere branchegroepvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het branchegroepbestuur dit
wenselijk oordeelt.
Voorts is het branchegroepbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal branchegroepleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen en indien dit minder is, vijf branchegroepleden - en onder vermelding van de agenda, verplicht tot het
bijeenroepen van een branchegroepvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
De branchemanager ontvangt tegelijk met het toezenden van een verzoek als bedoeld in dit artikel
aan het branchegroepbestuur, een afschrift van dat verzoek.
De branchegroepvergaderingen worden bijeengeroepen door het branchegroepbestuur of namens deze door de branchemanager. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
branchegroepleden volgens het ledenregister van Metaalunie. De termijn van oproeping bedraagt
ten minste zes dagen, de dag van de oproeping en die van de branchegroepvergadering niet
meegerekend.
De oproeping aan ieder branchegroeplid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
hem voor dit doel aan de branchegroep en of Metaalunie bekend is gemaakt.
Bij de oproeping worden de op de branchegroepvergadering te behandelen onderwerpen vermeld
en de daarbij behorende stukken toegezonden.
Toegang tot de branchegroepvergadering hebben alle niet geschorste branchegroepleden, de
branchemanager alsmede de Raad van Bestuur. Over toelating van anderen dan de hiervoor
bedoelde personen beslist de branchegroepvergadering.
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Het branchegroepbestuur kan besluiten dat een branchegroeplid bevoegd is om in persoon, of bij
schriftelijk gevolmachtigde, of door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de branchegroepvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
Voor de toepassing van lid 7 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het branchegroepbestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het
branchegroepbestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping
bekend gemaakt.
Het branchegroepbestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds
voorafgaand aan de branchegroepvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te
brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping
van de branchegroepvergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister
van Metaalunie staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de branchegroepvergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de
vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.
Het branchegroepbestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen
mede aan de voorzitter van de branchegroepvergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen.
Evenmin kan hij op de branchegroepvergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het branchegroeplid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de branchegroepvergadering niet
langer lid van de betreffende branchegroep is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.

5.

6.
7.

Van het verhandelde in elke branchegroepvergadering worden, bij afwezigheid van de branchemanager, door een door de voorzitter van de branchegroepvergadering daartoe aangewezen persoon
notulen gemaakt. De notulen worden door de branchegroepvergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de branchegroepleden gebracht.
De branchegroepvergadering kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle branchegroepleden zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. Ieder besluit
dat buiten vergadering wordt genomen, wordt schriftelijk vastgelegd.
Branchegroepleden zijn gehouden zich te conformeren aan besluiten van de branchegroepvergadering.

9. Stemrecht en besluitvorming branchegroepvergadering
In branchegroepvergaderingen hebben alle niet geschorste gewone branchegroepleden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.
De voor de branchegroepvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte
stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de branchegroepvergadering worden uitgebracht.
Ieder stemgerechtigd branchegroeplid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd branchegroeplid. Een branchegroeplid kan slechts
stem uitbrengen namens ten hoogste drie andere branchegroepleden.
Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco
en onleesbare stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Over personen wordt
schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de vergadering het gewenst acht ook daarover
schriftelijk te stemmen.
Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
De branchegroepvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het branchegroepbestuur.
Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere branchegroepbestuurders, door het branchegroepbestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de branchegroepvergadering daarin zelve.
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10. Branchegroepcommissies
Zowel het branchegroepbestuur als de branchegroepvergadering kunnen één of meerdere branchegroepcommissies instellen en opheffen. Onder branchegroepcommissie wordt tevens werkgroep verstaan.
De leden van een branchegroepcommissie worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat de
betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld.
De taken en de bevoegdheden van een branchegroepcommissie, de wijze van benoeming van de
leden van een branchegroepcommissie alsmede bepalingen omtrent het functioneren daarvan,
worden bepaald door het orgaan dat de betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld, met
dien verstande dat de taken verband houden met het behartigen van eventuele deelbelangen en
deelgebieden binnen de branchegroep.
Iedere branchegroepcommissie brengt verslag uit aan het orgaan dat de betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld conform de vereisten als bepaald door het betreffende orgaan.
11. Verantwoording
De voorzitter van het branchegroepbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van het
handelen van het branchegroepbestuur aan de branchegroepvergadering tijdens de jaarvergadering van de branchegroep.
Het branchegroepbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van de activiteiten van de
branchegroep aan de Raad van Bestuur. Verantwoording geschiedt schriftelijk in de vorm van een
financieel verslag over het afgelopen boekjaar en een begroting van de inkomsten en uitgaven
voor het komende boekjaar. De begroting omvat tevens een voorstel voor de vast te stellen contributie.
De voorzitter van het branchegroepbestuur legt desgevraagd verantwoording af in de bestuursvergaderingen van de Raad van Bestuur ten aanzien van het reilen en zeilen binnen de branchegroep.
Indien de voorzitter van het branchegroepbestuur niet in de gelegenheid is tot het afleggen van
verantwoording dan wordt deze taak vervuld door een van de andere branchegroepbestuurders.
12. Ontbinding branchegroep en aanwending batig saldo
Nadat een besluit tot ontbinding van een branchegroep is genomen, worden archief en andere
stukken in handen gesteld van Metaalunie.
Een eventueel batig saldo zal - na overleg daarover met het voormalig bestuur van de ontbonden
branchegroep - door Metaalunie worden aangewend voor doeleinden die met het doel van de
ontbonden branchegroep overeenstemmen.
13. Slotbepaling
In geval van geschillen beslist de Raad van Bestuur over de uitleg van dit reglement en beslist in
die gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Dit reglement is vastgesteld door de Bondsraad op 10 oktober 2016.
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