VOORWOORD
_____________________________________________________________
Tijdens het bondscongres van mei van dit jaar zijn de statuten en het
huishoudelijk reglement beperkt gewijzigd. De vertegenwoordiging van
sectoren naast afdelingen in de bondsraad en in het bondscongres is immers al
sinds 2002 geregeld. Met de vertegenwoordiging van leden uit zowel de
afdelingen als uit de sectoren in de bondsraad en in het bondscongres wordt
beoogd dat het beleid van de bond steunt op een breder draagvlak binnen de
vereniging. De evaluatie van het zogenaamd mixmodel in 2005 heeft
overduidelijk aangetoond dat dit model werkt. Ter verduidelijking is op de
laatste pagina van dit boekje een overzicht van de verenigingsstructuur van
ABVAKABO FNV opgenomen. De discussie over vernieuwing van de
vereniging gaat de komende jaren van start, maar zal eerst op termijn tot
wijziging van de statuten leiden.
De evaluatie van het mixmodel heeft wel opnieuw op tafel gebracht dat de
samenstelling van onze vertegenwoordigende organen volstrekt niet
representatief is voor de leden van ABVAKABO FNV. In de statuten is de zorg
voor representativiteit en diversiteit een zorg van het bondsbestuur gemaakt, dit
onverlet de eigen verantwoordelijkheid van bondsorganen in deze.
In de nieuwe statuten is helder vastgelegd dat kaderleden die het
arbeidsproces verlaten overgaan naar een nieuwe sector (gepensioneerden
dan wel uitkeringsgerechtigden) en daarmee hun functies in de oude sector
verliezen.
Het dagelijks bestuur als onderdeel van het bondsbestuur is in de statuten
vastgelegd op minimaal drie en maximaal vijf leden en daarmee dus variabel.
Naast bovengenoemde wijzigingen zijn er zoals gebruikelijk tekstuele
wijzigingen doorgevoerd.
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De statuten en het huishoudelijk reglement zijn de democratische
uitgangspunten waarnaar de leden en de organen van de vereniging dienen te
handelen. De statuten en het huishoudelijk reglement moeten dan ook niet
gezien worden als beperking van het handelen maar eerder als een
handleiding die het handelen in goede banen leidt, rekening houdend met de
democratische beginselen van de bond.

Namens het bondsbestuur,

Edith Snoey

Xander den Uyl

Bondsvoorzitter

Bondssecretaris

Zoetermeer, 12 juni 2006
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STATUTEN
_____________________________________________________________
Preambule
Voor zover in de statuten en het huishoudelijk reglement de woorden hij, hem
en zijn worden gebruikt en daarmede personen worden aangeduid, worden
daarmee zowel mannen als vrouwen bedoeld.
De bond gaat uit van de democratische beginselen en van de grondrechten,
neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De bond
erkent de betekenis die geloof en levensovertuiging hebben als bron van
inspiratie voor vakbewegingsactiviteiten. De bond is echter geen godsdienstige,
levensbeschouwelijke of politieke richting toegedaan en stelt zich in dat opzicht
onafhankelijk op van welke groepering dan ook.
ABVAKABO FNV onderschrijft de FNV Grondslag.
Bij elke delegatie van afgevaardigden in organen van de bond zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met de representativiteit van alle
geledingen binnen de bond.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1) De vereniging draagt de naam: ABVAKABO FNV en is aangesloten bij de
vakcentrale FNV.
2) De vereniging zet de activiteiten voort van respectievelijk de verenigingen:
a) Algemene Bond van Ambtenaren en van Personeel in de
Gezondheidszorg, het Welzijnswerk en de Sociale Werkvoorziening
(ABVA);
b) Katholieke Bond van Personeel in de sectoren Overheid,
Volksgezondheid, Maatschappelijk Welzijn en Sociale
Werkvoorziening (KABO);
c) Federatie ABVA-KABO
d) De vereniging Nederlandse onafhankelijke vakbond voor de
overheids- en non-profitsector (NOVON).
3) De vereniging is gevestigd te Zoetermeer
4) De vereniging wordt in deze statuten en het huishoudelijk reglement verder
aangeduid als: de bond.
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DOEL
Artikel 2
De bond heeft ten doel:
a) het behartigen van de individuele en collectieve belangen van zijn leden,
alsmede het opkomen voor het belang van arbeid en inkomen van zijn
leden, alsmede voor hun positie in de samenleving en/of op de
arbeidsmarkt.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de zwakkeren in de samenleving;
b) het bevorderen en beschermen van de beroepsbelangen van zijn leden,
zowel in ideële, materiële als sociale zin;
c) het beschermen en bevorderen van de maatschappelijke erkenning van het
beroep en de werkzaamheden van zijn leden;
d) het ijveren voor de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening en met
name de rol van de overheid daarbij
e) het beschermen van het recht op een vrije beroepsuitoefening van haar
leden.
MIDDELEN
Artikel 3
De bond tracht het in artikel 2 van deze statuten omschreven doel te bereiken
door middel van:
a) het samenwerken met en deelnemen aan de activiteiten van “De Federatie
Nederlandse Vakbeweging”, alsmede van internationale verbanden bij
welke hij is, of bij welke zijn sectoren zijn aangesloten;
b) het streven naar goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en
werkgelegenheid, neer te leggen in overeenkomsten, wetten, officiële
besluiten, beschikkingen en andere voorschriften;
c) het bevorderen dan wel beïnvloeden van regelingen en situaties, die een
goede en veilige beroepsuitoefening mogelijk maken;
d) het onderhandelen over en het meebepalen van collectieve en individuele
regelingen ten aanzien van salarissen, honoraria, loongerelateerde
vergoedingen, uitkeringen en overige arbeidsvoorwaarden, goede
voorwaarden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepspraktijk,
sociale voorzieningen en dergelijke;
e) het vertegenwoordigen van de bond in overleggen met werkgevers;
f) het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
g) het direct dan wel indirect optreden als vertegenwoordiger in de
overheidsinstanties, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen
en instellingen;
6
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h) het bevorderen van de ontwikkeling van de leden op sociaal-economisch,
maatschappelijk en vaktechnisch terrein;
i) het voeren van landelijke, regionale en plaatselijke acties;
j) verwezenlijken en versterken van zeggenschap in besturen van instellingen,
in overlegcommissies en ondernemingsraden;
k) het mondeling, schriftelijk of anderszins raadplegen van leden ter
voorbereiding van het van bondswege te voeren beleid;
l) het houden van vergaderingen en het beleggen van bijeenkomsten;
m) het uitgeven van één of meer bondsbladen voor de leden, alsmede van
andere geschriften, die van belang kunnen zijn voor de bond;
n) het bekend maken van visie en beleid van de bond;
o) het scholen van de leden;
p) het verstrekken van advies en bijstand aan leden in de gevallen, bepaald in
de statuten en het huishoudelijk reglement, zulks onder daaraan door het
bondsbestuur te stellen voorwaarden;
q) het zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties streven naar
hervormingen, die middellijk of onmiddellijk bevorderlijk kunnen zijn aan het
doel van de bond;
r) alle andere middelen, die kunnen dienen tot het verwezenlijken van het doel
van de bond. De belangen waarvoor de bond in het leven is geroepen
worden geacht belangen van de bond zelve te zijn. De bond wordt mitsdien
geacht rechtstreeks in zijn belangen getroffen te zijn, indien er sprake is van
bedreiging van aantasting van de beroepsbelangen van zijn leden, zowel in
ideële, materiële als sociale zin
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1) Lid van de bond kunnen zijn natuurlijke personen, die met de FNV
grondslag en de doelstelling van de bond instemmen, de inhoud van de
statuten onderschrijven en die tevens:
a) werkzaamheden verrichten, hetzij als zelfstandige (zonder personeel),
hetzij in loondienst, in één of meer der volgende werkgebieden:
i) ambtelijk werkgebied;
ii) zorg in ruime zin;
iii) welzijn in ruime zin;
iv) geprivatiseerde bedrijven en/of instellingen;
v) onderwijs- en onderzoekinstellingen;
vi) bedrijven en instellingen welke aan een in i tot en met v bedoeld
werkveld aanverwante of soortgelijke (bedrijfs)-activiteiten
uitoefenen.
STATUTEN ABVAKABO FNV
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b)
c)

2)

3)

4)

bezoldigd bestuurder zijn van de bond;
een beroeps-casu quo bedrijfsopleiding volgen binnen de
werkingssfeer van diensten, bedrijven en instellingen, zoals
omschreven in dit artikel;
d) werkzoekende zijn in één van de in dit artikel genoemde sectoren;
e) gewezen werknemer zijn, voorheen behorende tot één der
categorieën genoemd in dit artikel, met recht op uitkering ingevolge
een sociale wet of pensioenvoorziening;
f) achterblijvende partners van leden zijn, voor zover zij niet zelf een
dienstbetrekking hebben en op grond daarvan lid dienen te zijn van
een andere vakorganisatie.
Onverminderd het voorafgaande heeft het bondsbestuur recht tot het
lidmaatschap toe te laten loonafhankelijke personen, alleen of in
vereniging, voor zover het lidmaatschap niet openstaat bij een andere
vereniging, waarmee de bond in een overkoepelende organisatie
samenwerkt.
Het bondsbestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap van de bond.
Indien het bondsbestuur besluit iemand, die zich voor het lidmaatschap
heeft aangemeld, niet toe te laten, geeft het bondsbestuur van dit besluit
en de motieven die er aan ten grondslag liggen per aangetekend schrijven
kennis aan de belanghebbende en de betrokken afdeling.
Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in lid 3 van
dit artikel, kan de betrokkene schriftelijk beroep instellen bij de bondsraad.
Voor de afhandeling van dit beroep zijn de leden 3, 4 en 5 van artikel 2 van
het huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing.

BELANGSTELLENDEN
Artikel 5
Een lid dat door verandering van werkkring niet langer beroepsmatig werkzaam
is in één of meer der in artikel 4 lid 1 sub a van deze statuten genoemde
werkgebieden, kan het lidmaatschap van de vereniging omzetten in een
aansluiting als belangstellende. Het huishoudelijk reglement bevat nadere
regels voor aansluiting als belangstellende.
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
Het lidmaatschap van de bond eindigt door:
a) overlijden van het lid;
b) schriftelijke opzegging door het lid, gericht tot het bondsbestuur. Bij
opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap uiterlijk op de laatste dag
8
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c)

d)

van de tweede maand, volgende op die, waarin de opzegging is
binnengekomen bij het bondsbestuur. Het vorenstaande is niet van
toepassing indien opzegging is geschied ingevolge het bepaalde in artikel
36, leden 3 en 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien
verstande dat een zodanige opzegging niet kan geschieden op grond van
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden;
opzegging door het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan tot opzegging
overgaan in elk der volgende gevallen:
I. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor
het lidmaatschap, gesteld in artikel 4 der statuten;
II. wanneer het lid achterstallig is in de betaling van de contributie over
twee of meer maanden;
III. wanneer anderszins van de bond in redelijkheid niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Bij opzegging door het
bondsbestuur eindigt het lidmaatschap op het moment van ontvangst
van de in lid 1 van artikel 7 bedoelde kennisgeving.
ontzetting door het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan slechts tot
ontzetting overgaan, wanneer het lid:
I. in strijd met Statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de
bond handelt;
II. de bond op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 7
1) Het betrokken lid wordt ten spoedigste, met opgave van redenen, bij
aangetekend schrijven in kennis gesteld van:
a) het besluit tot opzegging;
b) het besluit tot ontzetting.
2) Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke
opzegging door het bondsbestuur beroep instellen bij de bondsraad,
overeenkomstig nader bij huishoudelijk reglement te stellen regels.
3) Een beroep, als bedoeld in het vorige lid, is slechts mogelijk, indien het
bondsbestuur is overgegaan tot opzegging op grond van het in artikel 6,
sub c, onder III, van deze statuten genoemde geval.
4) Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep instellen bij de
bondsraad, overeenkomstig nader bij huishoudelijk reglement te stellen
regels.
5) Gedurende de in de leden 2 en 4 van dit artikel bedoelde beroepstermijn
en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
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Artikel 8
1) De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten en het huishoudelijk
reglement van de bond, alsmede van de besluiten van de daartoe
bevoegde organen van de bond.
2) Het is de leden niet toegestaan om de naam van de bond te gebruiken bij
hun activiteiten, die geen verband houden met het doel van de bond,
respectievelijk met het lidmaatschap van de bond.
AANGESLOTENEN
Artikel 8
1) Het bondsbestuur kan besluiten om rechtspersonen als aangeslotenen tot
de bond toe te laten. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels voor
aansluiting van een rechtspersoon als aangeslotene.
2) Het zijn van aangeslotene bij de bond eindigt:
a) doordat de aangeslotene als rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b) doordat een aangeslotene failliet wordt verklaard of surseance van
betaling aanvraagt;
c) door opzegging door de aangeslotene danwel door de bond, welke
opzegging slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar
en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
HET BONDSBESTUUR
Artikel 9
1) De leiding van de bond berust bij het bondsbestuur.
2) Het bondsbestuur is voor het gevoerde bestuur verantwoording schuldig
aan het bondscongres.
3) Hiertoe brengt het bondsbestuur binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige
bescheiden, aan het bondscongres rekening en verantwoording af over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4) De in het vorige lid bedoelde termijn kan door het bondscongres slechts
verlengd worden op grond van bijzondere omstandigheden.
Artikel 10
1) Het bondsbestuur bestaat uit negentien personen, allen leden van de
bond, van wie tenminste drie en ten hoogste vijf in bezoldigde dienst van
de bond zijn. De bezoldigde leden van het bondsbestuur vormen samen
het dagelijks bestuur.
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2)

3)

4)

5)

De leden van het bondsbestuur worden door het bondscongres benoemd
uit de kandidaten, bij wijze van bindende voordracht gesteld door de
daartoe bevoegde vergaderingen van de afdelingen en de sectoren.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen ook op voorstel van het
bondsbestuur door het bondscongres worden gekozen.
De voorzitter, bondssecretaris en de penningmeester worden door het
bondscongres in functie gekozen. De overige leden van het dagelijks
bestuur worden op titel van vice-voorzitter gekozen.
Het bondscongres is bij de verkiezing van leden van het bondsbestuur niet
gebonden aan gestelde kandidaten, indien:
a) de desbetreffende opgave niet tenminste tien weken voor de opening
van het bondscongres bij het bondsbestuur is binnengekomen;
b) aan de kandidaatstelling het bindend karakter wordt ontnomen door
een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van het bondscongres.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot
de kandidaatstelling.

Artikel 11
1) Het bondsbestuur treedt in zijn geheel af in het bondscongres, vier jaren
na de verkiezing.
2) Aftredende leden van het bondsbestuur zijn onmiddellijk herkiesbaar, zulks
met inachtneming van het in artikel 10 van deze statuten bepaalde met
betrekking tot de kandidaatstelling.
3) De leden van het bondsbestuur kunnen te allen tijde tezamen of
afzonderlijk, door het bondscongres worden ontslagen of geschorst.
4) In tussentijdse vacatures, welke in het bondsbestuur ontstaan, wordt door
het bondscongres voorzien. In afwachting daarvan kan het bondsbestuur
een voorlopige voorziening treffen.
5) Degene, die tussentijds tot lid van het bondsbestuur is benoemd, treedt af
op het moment, dat het gehele bondsbestuur aftreedt, overeenkomstig het
in lid 1 van dit artikel bepaalde.
6) De leden van het bondsbestuur treden in functie op de dag van hun
verkiezing door het bondscongres.
Artikel 12
Het bondsbestuur is belast met het besturen van de bond. Tot de taak en
bevoegdheid van het bondsbestuur behoren ondermeer:
a) het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
b) het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of
bezwaren van registergoederen;
STATUTEN ABVAKABO FNV
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)

het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
het vaststellen van de bezoldiging van de bezoldigde leden van het
bondsbestuur en het instellen daartoe van een adviescommissie;
het uitgeven van bondsbladen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud
daarvan berust bij het bondsbestuur;
het besluiten over toelating van rechtspersonen als aangeslotene van de
bond in de zin van artikel 8a van deze statuten;
het besluiten tot het voeren van werkstakingen of andere vormen van
collectieve actie, waarmee de bond beoogt zijn onderhandelingspositie
tegenover één of meer werkgevers te versterken/ of een
onderhandelingsresultaat te verkrijgen;
het besluiten tot voeren van collectieve actie ter beïnvloeding van het
overheidsbeleid en overheidsmaatregelen om de belangen van de leden te
waarborgen.
het geheel of gedeeltelijk overdragen van de bevoegdheden aan het
dagelijks bestuur;
het bijwonen van alle vergaderingen zoals omschreven in statuten en/of
huishoudelijk reglement voor zover hun aanwezigheid niet reeds
ambtshalve is vereist.
zorg te dragen voor representativiteit en diversiteit in de samenstelling van
bondsorganen in verhouding tot de opbouw van het ledenbestand, zulks
onverminderd de eigen verantwoordelijkheid daartoe van die organen zelf.

Artikel 13
Tot de taak en bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren onder meer:
a) het uitvoeren van besluiten van het bondsbestuur;
b) het dagelijks leidinggeven aan de bond;
c) het voorbereiden van alle zaken, die in het bondsbestuur aan de orde
komen;
d) het verrichten van al hetgeen voortvloeit uit de toepassing van artikel 12,
lid i van deze statuten.
Artikel 14
1) Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond.
2) De bond wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur, waaronder in elk geval hetzij
de bondsvoorzitter, hetzij de bondssecretaris, hetzij de
bondspenningmeester.
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3)

Het bondsbestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur, alsook
anderen, zowel tezamen als afzonderlijk, een volmacht verlenen om de
bond te vertegenwoordigen binnen in die volmacht vermelde grenzen.

DE ALGEMENE VERGADERING (HET BONDSCONGRES)
Artikel 15
1) De algemene vergadering, verder te noemen het bondscongres, is de
hoogste macht in de bond, in die zin dat aan het bondscongres alle
bevoegdheden toekomen, die niet door de wet of deze statuten aan
andere bondsorganen zijn opgedragen.
2) De besluiten van het bondscongres zijn voor alle bondsorganen bindend.
Artikel 16
1) Het bondscongres bestaat uit afgevaardigden van de sectoren en van de
afdelingen van de bond. Afgevaardigden worden op de wijze als bepaald
in het volgend artikel, uit de leden van de sectoren en de afdelingen
gekozen.
2) Elke sector en afdeling is gerechtigd ten hoogste zes afgevaardigden aan
te wijzen.
3) a. Uit eenzelfde sector kan door de afdeling niet meer dan één
afgevaardigde in het bondscongres gekozen worden.
b. Uit eenzelfde afdeling kan door de sector niet meer dan één
afgevaardigde in het bondscongres gekozen worden.
4) Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen van het in lid 3 van dit artikel
bepaalde.
5) Aan de afgevaardigden wordt geen bindend mandaat meegegeven.
6) In het bondscongres brengen alleen de afgevaardigden stem uit.
7) De leden van het bondsbestuur hebben ambtshalve toegang tot het
bondscongres en kunnen deelnemen aan de beraadslagingen.
8) Behalve voor de afgevaardigden en de leden van het bondsbestuur is het
bondscongres toegankelijk voor:
I. de bezoldigde bestuurders van de bond, niet zijnde lid van het
bondsbestuur;
II. personen, die daartoe door het bondsbestuur worden uitgenodigd.
Voorts kunnen bij besluit van het bondsbestuur andere tot het
bondscongres toegelaten personen het woord voeren.
Artikel 17
1) Afgevaardigden van de sector en de afdeling brengen in het bondscongres
net zoveel stemmen uit als de afdeling en de sector leden tellen op de
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2)

3)
4)

eerste januari van het jaar, waarin het bondscongres wordt gehouden.
Afgevaardigden van sectoren als bedoeld in artikel 27 lid 4 van deze
statuten hebben geen stemrecht.
Ieder van de afgevaardigden in het congres aanwezig, krijgt de
beschikking over een evenredig deel van het per sector of afdeling uit te
brengen aantal stemmen. De uitslag van de stemming wordt gedeeld door
twee. Aan de hand van de lijst van afgevaardigden worden eventuele
reststemmen één voor één toegewezen aan achtereenvolgende
afgevaardigden, net zolang tot geen stemmen meer resteren.
Ter bepaling van het aantal leden, als bedoeld in lid 1, wordt gebruik
gemaakt van een door het bondsbestuur jaarlijks vast te stellen lijst.
Afgevaardigden naar het bondscongres mogen niet zijn de gekozen leden
van het bondsbestuur of werknemers van de bond.

Artikel 18
1) Het bondscongres komt ieder jaar vóór één juni bijeen.
2) De duur van het bondscongres wordt door het bondsbestuur vastgesteld.
3) Het bondscongres heeft tot taak:
a) het vaststellen van het verslag van het voorafgaande bondscongres;
b) het vaststellen van het algemeen verslag van het bondsbestuur over
het voorafgaande verenigingsjaar;
c) het vaststellen van de financiële rekening en verantwoording van het
bondsbestuur over het voorafgaande boekjaar;
d) het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur;
e) het voorzien in tussentijdse vacatures in het bondsbestuur.
4) De enkele vaststelling van het algemeen jaarverslag en/of van de
financiële rekening en verantwoording strekt het bondsbestuur niet tot
decharge voor het gevoerde bestuur.
5) Het bondscongres is bevoegd te besluiten bijeen te komen in kleinere
samenstelling.
Voor de jaren dat het bondscongres bijeenkomt in kleinere samenstelling
worden de in deze statuten aan het bondscongres toegekende taken en
bevoegdheden uitgeoefend door de Algemene Vergadering in de
samenstelling van de bondsraad. Bij besluitvorming door de Algemene
Vergadering krachtens het in dit lid bepaalde geldt dezelfde
voorbereidingsprocedure als die betrekking hebbend op het bondscongres.
Artikel 19
1) Het bondsbestuur is te allen tijde bevoegd buitengewone
bondscongressen te beleggen.
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2)

3)

Het bondsbestuur is verplicht een buitengewoon bondscongres bijeen te
roepen, indien hiertoe het schriftelijk verzoek is binnengekomen van
tenminste een zodanig aantal sectoren en/of afdelingen als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in het
bondscongres, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van artikel 17 van
deze statuten.
Indien aan het schriftelijk verzoek door het bondsbestuur geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de betrokken sectoren en/of afdelingen zelf
overgaan tot het bijeenroepen van het buitengewoon bondscongres op de
wijze bepaald in artikel 20 van deze statuten.

Artikel 20
1) De bijeenroeping van een bondscongres geschiedt door:
a) publicatie in het bondsblad, op de website en op internet;
b) publicatie in tenminste drie landelijke dagbladen, indien het een
bijeenroeping betreft, als bedoeld in artikel 19, lid 3 van deze
statuten en publicatie in de bondskrant niet plaatsvindt.
2) Het bondscongres dient plaats te vinden:
a) niet eerder dan drie maanden na de datum van bijeenroeping,
voorzover het een bondscongres betreft, bedoeld in artikel 18 van
deze statuten;
b) niet eerder dan een maand na de datum van bijeenroeping, indien
het een door het bondsbestuur bijeengeroepen buitengewoon
congres betreft;
c)
binnen vier weken na de datum van bijeenroeping, indien het een op
verzoek van een aantal sectoren en/of afdelingen bijeengeroepen
bondscongres betreft, als bedoeld in artikel 19, lid 2 van deze
statuten.
3) De dagorde, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar het
bondscongres zal worden gehouden, wordt vastgesteld door:
a) het bondsbestuur;
b) de sectoren en/of afdelingen, die ingevolge het bepaalde in artikel
19, lid 3 van deze statuten zelf zijn overgegaan tot bijeenroeping.
4) Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot
de vaststelling van dagorde van het bondscongres.
Artikel 21
1) Het bondscongres heeft eenmaal in de vier jaren de navolgende taken:
a) het in hoogste instantie beslissen over voorstellen, ingediend door het
bondsbestuur, door sectoren, of door afdelingen;
b) het vaststellen van een beleidsprogramma;
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c)
d)

2)

het benoemen en ontslaan van de leden van het bondsbestuur;
het in hoogste instantie beslissen over die zaken, welke in de statuten
en het huishoudelijk reglement van de bond daartoe zijn aangewezen.
Het bondscongres is bevoegd telkenmale een of meer voorstellen, bedoeld
in lid 1, onder a van dit artikel ter beslissing aan de bondsraad te
delegeren, tenzij het voorstellen tot wijziging van statuten of huishoudelijk
reglement betreft.

Artikel 22
1) De bondscongressen worden geleid door de bondsvoorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een ander lid van het dagelijks bestuur.
2) Het door de bondsvoorzitter in het bondscongres uitgesproken oordeel, dat
door het bondscongres een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3) Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 2 van dit artikel
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van het bondscongres dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4) Indien geen stemming heeft plaatsgevonden zoals genoemd in het
voorgaande lid en wordt van het in lid 2 van dit artikel bedoelde oordeel,
onmiddellijk na het uitspreken daarvan de juistheid betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats indien een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van het
oorspronkelijke oordeel.
5) Van het in het bondscongres verhandelde worden notulen gehouden. Deze
notulen worden in de vorm van een verslag door het eerstvolgende
bondscongres vastgesteld.
DE BONDSRAAD
Artikel 23
De bondsraad heeft tot taak:
a) het adviseren van het bondsbestuur in belangrijke zaken van strategische
en sociaal-economische aard en inzake de uitvoering van besluiten van
het bondscongres, voorzover het bondsbrede en sectoroverstijgende
onderwerpen betreft. Onderwerpen die specifieke ledengroepen aangaan
behoren primair tot de eigen verantwoordelijkheid van betrokken
groepsorganen;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

het beslissen over voorstellen bij hem ingediend door sectoren en/of
afdelingen;
het beslissen in de gevallen, genoemd in artikel 18, lid 5 en artikel 21, lid 2
van deze statuten;
het beslissen over onderwerpen, die door het bondsbestuur als zodanig
worden voorgelegd;
het vaststellen van de begroting;
het goedkeuren van gebruik en beheer van de weerstandskas, als
genoemd in artikel 38 van deze statuten;
het uit zijn midden instellen van commissies voor de in dit artikel
genoemde deeltaken;
het uit zijn midden instellen van de geschillencommissie, als bedoeld in
artikel 45, lid 1 van deze statuten.

Artikel 24
1) De leden van de bondsraad, als bedoeld in artikel 23 van deze statuten,
alsmede hun plaatsvervangers worden rechtstreeks door de sectoren en
de afdelingen gekozen.
2) a. De sectoren en afdelingen kiezen elk uit hun midden drie leden,
alsmede drie plaatsvervangers van de bondsraad.
b. Uit eenzelfde sector als bedoeld in artikel 27 leden 2 en 3 van deze
Statuten kan door de afdeling niet meer dan één lid of
één plaatsvervangend lid in de bondsraad gekozen worden.
c. Uit eenzelfde afdeling kan door de sector niet meer dan één lid of
één plaatsvervangend lid in de bondsraad gekozen worden.
d. Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen van het in sub b en c
bepaalde.
Artikel 25
1) De leden van het bondsbestuur en de bezoldigde bestuurders, niet zijnde
lid van het bondsbestuur, hebben ambtshalve toegang tot de vergadering
van de bondsraad en kunnen deelnemen aan de beraadslagingen.
2) De bondsvoorzitter is ambtshalve voorzitter, de bondssecretaris is
ambtshalve secretaris van de bondsraad.
3) Het bondsbestuur kan bepalen dat naast de leden genoemd in de artikelen
24 en 25 lid 1 van deze statuten andere leden worden toegelaten tot de
vergadering van de bondsraad.
4) Voorts kunnen bij besluit van het bondsbestuur ook andere tot de
bondsraad toegelaten personen het woord voeren.
5) De bondsraad is bevoegd een voorstel, bedoeld in artikel 23, onder b of c,
van deze statuten ter beslissing door te verwijzen naar het bondscongres.
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6)

In de vergadering van de bondsraad stemmen de leden op
overeenkomstige wijze, als is vermeld in artikel 17 van deze statuten.

DE BONDSRAADSVERGADERING
Artikel 26
1) De bondsvoorzitter belegt een vergadering van de bondsraad tenminste
driemaal per jaar en voorts:
a) zo dikwijls het bondsbestuur zulks nodig acht;
b) indien hij hiertoe het schriftelijk verzoek heeft ontvangen van
tenminste tien procent van het aantal leden van de bondsraad.
2) De begrotingen van de bond dienen jaarlijks in een voor één december te
houden bondsraadsvergadering te worden behandeld en vastgesteld.
3) Het bondsbestuur draagt zorg, dat de te behandelen begroting tenminste
eenentwintig dagen voor de datum, waarop de in lid 2 van dit artikel
bedoelde vergadering wordt gehouden, in het bezit van de leden van de
bondsraad is.
4) Indien ingevolge het bepaalde in lid 1, onder b van dit artikel, schriftelijk om
het beleggen van een bondsraadsvergadering is verzocht, moet deze
vergadering gehouden worden binnen vier weken na ontvangst van het
desbetreffende verzoek.
5) Van het in de bondsraadsvergadering behandelde, wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de eerstvolgende bondsraadsvergadering
vastgesteld.
DE SECTOREN
Artikel 27
1) Alle leden worden steeds door het bondsbestuur ingedeeld in sectoren als
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel. Het bondsbestuur hoort hiertoe
de bondsraad.
2) Bij deze indeling in sectoren wordt – behoudens het gestelde in lid 3 van
dit artikel - uitgegaan van openbare lichamen, diensten, bedrijven en
instellingen, bedoeld in artikel 4 van deze statuten waarbij de leden
werkzaam zijn. De indeling wijzigt zodra het lid niet meer werkzaam is
binnen de sector waar het lid oorspronkelijk is ingedeeld.
3) Bovendien zal het bondsbestuur sectoren instellen voor de leden, zijnde
gewezen werknemers.
4) Het bondsbestuur zal, gehoord de bondsraad, ook sectoren instellen op
grond van andere criteria dan in lid 2 en 3 van dit artikel genoemd.
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DE SECTORRAAD EN HET SECTORBESTUUR
Artikel 28
1) Elke sector heeft een sectorraad. De sectorraad bestaat uit leden gekozen
uit de sector. Het aantal plaatsen in de sectorraad is per vijfhonderd leden,
telkens één zetel met een maximum van 50 leden, te bepalen volgens het
ledenaantal van de sector op de eerste januari van het jaar waarin de
verkiezing wordt gehouden.
2) Elke sector heeft een sectorbestuur welke voor het gevoerde beleid
verantwoording schuldig is aan de sectorraad. Het sectorbestuur wordt
gekozen door de sectorraad uit de kandidaten gesteld uit de leden van de
sectoren. Het sectorbestuur bestaat uit maximaal 10 leden, alsmede
minimaal één lid en maximaal drie leden, aangewezen door het
bondsbestuur. Bij het samenstellen van het sectorbestuur zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met de representativiteit van alle
geledingen in een sector.
3) Het huishoudelijk reglement bevat regels betreffende de verkiezing en de
taak en werkwijze van de sectorraad en het sectorbestuur.
4) Het lidmaatschap van het sectorbestuur, dan wel de sectorraad, eindigt
direct zodra het lid niet meer bij de betreffende sector is ingedeeld.
DE LANDELIJKE ADVIESCOMMISSIES
Artikel 29
1) In sectoren, waarbinnen één of meer groepen leden te maken hebben met
eigen landelijke overleg en/of CAO-onderhandelingen, kan het
bondsbestuur, op verzoek van het betrokken sectorbestuur, landelijke
adviescommissies instellen.
2) Het huishoudelijk reglement stelt regels betreffende de samenstelling,
bevoegdheden, taak en werkwijze van de landelijke adviescommissies.
3) Het lidmaatschap van de landelijke adviescommissie eindigt direct zodra
het lid niet meer bij de betreffende sector is ingedeeld.
DE AFDELINGSGROEPEN
Artikel 30
1) Voor de leden behorende tot een zelfde sector binnen een afdeling kan het
bondsbestuur, gehoord het betreffende sectorbestuur en afdelingsbestuur,
een afdelingsgroep instellen.
2) Het huishoudelijk reglement stelt regels voor de samenstelling,
bevoegdheden, taak en werkwijze van de afdelingsgroepen.
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DE BEDRIJFSLEDENGROEPEN
Artikel 31
1) De ex artikel 27, lid 2 van deze statuten in sectoren ingedeelde leden
kunnen door het bondsbestuur in bedrijfsledengroepen en subgroepen per
bedrijfsledengroep ingedeeld worden.
2) Het bondsbestuur bepaalt, gehoord het desbetreffende sectorbestuur,
waar bedrijfsledengroepen en subgroepen per bedrijfsledengroep worden
ingesteld.
3) Bedrijfsledengroepen en subgroepen per bedrijfsledengroep functioneren
binnen het gebied van één afdeling.
4) Het huishoudelijk reglement stelt regels voor de samenstelling,
bevoegdheden, taak en werkwijze van de bedrijfsledengroepen.
DE AFDELINGEN
Artikel 32
1) De bond kent afdelingen.
2) Het bondsbestuur beslist omtrent het instellen en het opheffen van
afdelingen na overleg met de daarbij betrokken leden.
3) Het bondsbestuur stelt het gebied van iedere afdeling - dat gelijk is aan
een of meer aangrenzende gemeenten - vast.
4) Het bondsbestuur wijst aan bij welke afdeling de leden zullen worden
ingedeeld. De bedrijfs- en/of overlegstructuur van de betreffende
werkgever is daarvoor als regel bepalend. Het bondsbestuur kan tevens
nadere indelingsregels vaststellen en leden op hun verzoek indelen in de
afdeling van hun woonplaats. Voor de leden, zijnde gewezen werknemers,
is voor indeling bij een afdeling de woonplaats als regel bepalend.
5) De afdelingen zijn administratieve onderdelen van de bond.
6) Een deel der contributies wordt ter beschikking gesteld van de afdelingen
ter bestrijding van de kosten van hun activiteiten.
7) De gelden en andere bezittingen, welke door afdelingen worden beheerd,
moeten bij opheffing van de afdeling, alsmede indien naar het oordeel van
het bondsbestuur andere omstandigheden daartoe aanleiding mochten
geven, aan het bondsbestuur worden afgegeven.
8) Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur. Het huishoudelijk reglement
bevat regels betreffende de verkiezing en de taak en werkwijze van het
afdelingsbestuur.
Artikel 33
Samenwerking van één of meer afdelingen met één of meer andere
organisaties mag slechts geschieden, nadat daartoe door het bondsbestuur
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toestemming is verleend, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden
verbonden.
DE AFDELINGSLEDENRADEN
Artikel 34
1) De ledenvergadering van de afdeling kan haar bevoegdheden, toegekend
in het huishoudelijk reglement, geheel of gedeeltelijk herroepelijk
overdragen aan een afdelingsledenraad.
2) In of bij het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven
omtrent de vorming, alsmede de taken en bevoegdheden van de
afdelingsledenraad.
3) De afdeling kan het bondsbestuur verzoeken de ledenraad op te heffen.
Het bondsbestuur kan ook eigener beweging een algemene
ledenvergadering bijeen roepen waarin wordt voorgesteld de ledenraad op
te heffen, dan wel de delegatie van bevoegdheden zoals bepaald in lid 1 in
te trekken.
DE GELDMIDDELEN
Artikel 35
1) De leden zijn een maandelijkse contributie verschuldigd volgens een op
voorstel van het bondsbestuur door de bondsraad vast te stellen regeling.
2) De inkomsten van de bond bestaan uit:
a) contributies van de leden, zoals genoemd in lid 1;
b) andere heffingen van de leden;
c) overige baten.
Artikel 36
Het bondsbestuur oefent controle uit op de uitgaven van de sectoren, de
landelijke adviescommissies en de afdelingen, die verplicht zijn daartoe alle
benodigde bescheiden over te leggen.
Artikel 37
1) De controle en het toezicht op het financieel beheer en de boekhouding
van de bond is opgedragen aan een door de bondsraad aangewezen
registeraccountant.
2) De registeraccountant onderzoekt de financiële rekening en
verantwoording van het bondsbestuur en brengt verslag van dit onderzoek
uit aan het bondscongres, onder gelijktijdige aflegging van een verklaring.
3) Het bondsbestuur is verplicht aan de aangewezen registeraccountant alle
door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas
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en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van
de bond te geven.
DE WEERSTANDSKAS
Artikel 38
1) De bond heeft een weerstandskas, die wordt gevormd en versterkt door:
a) een door de bondsraad jaarlijks te bepalen bedrag;
b) vrijwillige bijdragen en andere baten.
2) De weerstandskas kan voorts worden versterkt door een door de
bondsraad vast te stellen tijdelijke bijdrage van de leden ingeval de bond in
enig arbeidsconflict is betrokken, tenzij het lid hiertegen binnen één maand
schriftelijk bezwaar aantekent.
3) Uit de weerstandskas worden uitsluitend betaald:
a) uitkeringen aan leden, die als gevolg van werkstaking als bedoeld in
artikel 12 lid g van deze statuten, of andere arbeidsconflicten inkomen
derven;
b) bijdragen voor nationale en/of internationale steunverlening voor
acties;
c) overige, ten laste van de bond komende kosten van werkstakingen of
andere arbeidsconflicten.
4) De bondsraad is bevoegd, met inachtneming van lid 3 van dit artikel, voor
het gebruik van de weerstandskas, de voorwaarden voor uitkeringen en de
hoogte van de uitkeringen nadere regels te stellen.
DE STEMMINGEN
Artikel 39
1) Voor zover in deze statuten of bij wet geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden alle besluiten van alle bondsorganen genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2) Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht
te zijn aangenomen.
3) Over zaken wordt bij hand opsteken, schriftelijk of elektronisch gestemd.
Over de wijze waarop wordt gestemd, beslist de voorzitter. Indien de
stemming over zaken bij hand opsteken is geschied en wanneer de
voorzitter voor het uitspreken van zijn oordeel omtrent het genomen besluit
dit wenselijk acht, of een stemgerechtigde dit verlangt, vindt in plaats van
de gehouden stemming een elektronische dan wel schriftelijke stemming
plaats, ter beslissing aan de voorzitter.
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4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. De bij elektronische stemming bestaande keuzemogelijkheid
"geen mening" wordt als blanco stem beschouwd.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 3 van dit artikel
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Indien geen stemming heeft plaatsgevonden zoals genoemd in het
voorgaande lid en wordt van het in lid 3 van dit artikel bedoelde oordeel,
onmiddellijk na het uitspreken daarvan de juistheid betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats indien een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van het
oorspronkelijke oordeel.
Het bondsbestuur kan voor leden die als afgevaardigde zitting hebben in
een verenigingsorgaan waarvoor geen specifieke regeling omtrent
stemmingen bestaat, bepalen dat in dat verenigingsorgaan gestemd wordt
gelijk de stemverhouding zoals aangegeven in artikel 17 van deze
statuten.
Alleen ter vergadering aanwezige leden hebben stemrecht.
Over personen wordt schriftelijk of elektronisch gestemd. Over de wijze
waarop wordt gestemd, beslist de voorzitter.
a. Bij een stemming over de benoeming van personen is diegene
gekozen, die bij de stemming de volstrekte meerderheid heeft
gekregen.
b. Indien bij een stemming over de benoeming van personen meer
personen de volstrekte meerderheid hebben behaald dan er vacatures
zijn, wordt (worden) diegene(n) geacht te zijn benoemd die de meeste
stemmen op zich heeft (hebben) verenigd.
c. Is bij de eerste stemming aan de gestelde voorwaarden niet voldaan,
dan vindt een tweede stemming plaats over alle kandidaten, die bij de
eerste stemming niet de volstrekte meerderheid hebben verkregen.
Wordt ook bij de tweede stemming niet aan de gestelde voorwaarden
voldaan, dan zal herstemming plaatsvinden tussen een aantal
personen, dat ten hoogste tweemaal zo groot is als nog gekozen moet
worden. Deze herstemming geschiedt alsdan over die kandidaten, die
bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
Bij herstemming wordt benoemd verklaard:
a) degene, die de meeste stemmen op zich heeft verenigd;
b) degene, die is aangewezen door het lot, indien de stemmen staken.
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13)

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot:
a) het ongeldig zijn van uitgebrachte stemmen;
b) de wijze van stemmentelling.

DE SCHORSINGEN
Artikel 40
1) Het bondscongres is te allen tijde bevoegd, leden van het bondsbestuur in
die functie te schorsen voor de periode van maximaal één jaar.
2) Het bondsbestuur is bevoegd leden van het bondsbestuur, de bondsraad,
de sectorraden, de sectorbesturen en de landelijke adviescommissies te
schorsen in de desbetreffende bondsfunctie.
3) Het bondsbestuur is bevoegd leden van de afdelingsbesturen, de besturen
van afdelingsgroepen, bedrijfsledengroepen en de plaatselijke
afdelingscontrolecommissies te schorsen in de desbetreffende
bondsfunctie, al dan niet op verzoek van het orgaan, waarvan het te
schorsen lid deel uitmaakt.
4) Het bondsbestuur schorst leden als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel
voor de duur van maximaal één jaar.
5) Het bondsbestuur doet van een schorsingsbesluit als bedoeld in de leden
2 en 3 van dit artikel mededeling aan het bondsorgaan waarvan het
geschorste lid deel uitmaakt. Het deelt daarbij de gronden van het besluit
mede.
6) Op een schorsing genoemd in dit artikel is de geschillenregeling van artikel
45 van deze statuten van toepassing.
ONTZEGGING VAN LIDMAATSCHAPSRECHTEN
Artikel 41
1) Het bondsbestuur is bevoegd leden wegens een ernstige misdraging, als
bedoeld in artikel 45 lid 2 van deze statuten, één of meerdere
lidmaatschapsrechten te ontzeggen voor een periode van ten hoogste vijf
jaren.
2) Het bondsbestuur kan naast de maatregel bedoeld in lid 1 van dit artikel,
leden een bijzondere verplichting opleggen.
3) Het bondsbestuur kan maatregelen of verplichtingen voorwaardelijk
opleggen.
4) Indien het bondsbestuur besluit leden lidmaatschapsrechten te ontzeggen,
of aan de uitoefening van lidmaatschapsrechten voorwaarden verbindt,
omschrijft het die lidmaatschapsrechten en/of de voorwaarden nauwkeurig
in een daartoe strekkend besluit.
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5)

Tegen een besluit van het bondsbestuur, gebaseerd op een advies van
een krachtens artikel 46 lid 2 van deze statuten ingestelde commissie,
staat geen beroep open op de geschillencommissie van de bondsraad ex
artikel 45 van deze statuten.

STATUTEN ABVAKABO FNV

25

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 42
1) Het bondscongres stelt een huishoudelijk reglement vast.
2) Het huishoudelijk reglement geeft voorschriften of nadere voorschriften
over:
a) de onderwerpen, in deze statuten genoemd;
b) andere daarvoor in aanmerking komende onderwerpen.
3) Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn
met de wet of deze statuten.
4) De bepalingen van het huishoudelijk reglement hebben voor de bond en
zijn leden, alsmede voor alle organen van de bond dezelfde bindende
kracht als deze statuten.
5) Het bondscongres beslist over wijziging van het huishoudelijk reglement.
STATUTENWIJZIGINGEN
Artikel 43
1) Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht door het
bondscongres, bijeen op grond van artikel 21, lid 1, dan wel op grond van
artikel 19 van de statuten.
2) Voorstellen tot wijziging als in lid 1 van dit artikel bedoeld, kunnen zowel
door het bondsbestuur als door de afdelingen, alsmede door de sectoren
worden ingediend.
3) Voor een wijziging, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is een meerderheid
van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen vereist.
4) Een wijziging van deze statuten treedt eerst in werking, nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt, als bedoeld in artikel 43, boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
DE ONTBINDING VAN DE BOND
Artikel 44
1) De bond is opgericht met ingang van één oktober negentienhonderd twee
en tachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2) Tot ontbinding van de bond kan slechts worden besloten door een op
voorstel van het bondsbestuur daartoe belegd buitengewoon
bondscongres.
3) Een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan slechts worden genomen
met een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte
stemmen.
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4)

5)

6)

In geval tot ontbinding van de bond wordt besloten, geschiedt de liquidatie
door het bondsbestuur, welke met inachtneming van het terzake bepaalde
in het Burgerlijk Wetboek de zaken van de bond vereffent.
Het bondscongres beslist over de bestemming, welke aan een eventueel
batig saldo zal worden gegeven, met dien verstande, dat dit saldo nimmer
onder de leden kan worden verdeeld.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en het huishoudelijk
reglement van de bond voor zover nodig van kracht.

GESCHILLEN
Artikel 45
1) In alle geschillen tussen de bond en de in de statuten genoemde
bondsorganen (anders dan bondscongres of bondsraad), alsmede in
geschillen, anders dan onder lid 2 sub a,b en c van dit artikel en artikel 46
van deze statuten, tussen de bond en een of meer van zijn leden, beslist
het bondsbestuur, behoudens beroep op de bondsraad volgens artikel 47
lid 2 van deze statuten. De bondsraad stelt een geschillencommissie in en
kiest uit zijn midden de leden voor deze commissie.
Van beroep op de bondsraad zijn uitgesloten leden, tevens zijnde (ex-)
werknemers van de bond, bij een geschil met de bond voortvloeiende uit
de relatie met de bond als (ex-)werkgever.
2) a. Het bondsbestuur kan, gehoord de bondsraad, één of meer
klachtencommissie(s) instellen ter uitvoering of ondersteuning van de
in artikel 2 van deze statuten omschreven doelstellingen van de bond.
Deze commissies brengen advies uit aan het bondsbestuur. In geval
een klachtencommissie een ernstige misdraging van een lid vaststelt,
adviseert zij het bondsbestuur over de oplegging van een maatregel
als bedoeld in artikel 41 van deze statuten of tot ontzetting uit het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 6 aanhef en sub d van deze
statuten.
b Voor klachtencommissies ingesteld krachtens sub a van dit artikellid
geldt een door de bondsraad vastgesteld reglement.
c De klachtencommissies, bedoeld in sub a van dit artikellid worden
benoemd door de bondsraad en bestaan uit drie leden en drie
plaatsvervangende leden, niet zijnde werknemers van ABVAKABO
FNV of van een vereniging waarmee de bond in een overkoepelende
organisatie samenwerkt, resp. van die overkoepelende organisatie
zelve.
3) Bij verschil van opvatting over de uitleg van enige bepaling dezer statuten
of van het huishoudelijk reglement van de bond beslist het bondsbestuur.
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Artikel 46
1) In geschillen tussen de bond en een of meer van zijn leden in zaken, de
individuele belangenbehartiging betreffend, beslist het bondsbestuur.
2) Tegen de beslissing van het bondsbestuur genoemd onder lid 1 van dit
artikel is beroep mogelijk op de klachtencommissie inzake individuele
belangenbehartiging. De klachtencommissie wordt benoemd door het
bondsbestuur en bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden,
niet zijnde werknemers van ABVAKABO FNV of van een vereniging
waarmee de bond in een overkoepelende organisatie samenwerkt, resp.
van die overkoepelende organisatie zelve. De klachtencommissie brengt
een bindend advies uit, binnen een door het bondsbestuur nader vast te
stellen regeling.
Artikel 47
1) In alle gevallen, niet voorzien in deze statuten en in het huishoudelijk
reglement van de bond, is het bondsbestuur bevoegd te beslissen.
2) In de in artikel 45 lid 1 en 2 van deze statuten en lid 1 van dit artikel
genoemde gevallen is voor de betrokken leden, casu quo bondsinstanties
beroep mogelijk op de bondsraad. Dit beroep moet binnen één maand na
mededeling van de beslissing van het bondsbestuur aangetekend zijn bij
de bondsraad. In deze gevallen neemt de door de bondsraad ingestelde
geschillencommissie een beslissing.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 48
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, van de bond loopt van één januari tot en
met éénendertig december van enig jaar.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
_____________________________________________________________
DE LEDEN
Artikel 1
1) Zij, die lid van de bond wensen te worden, melden zich aan door inlevering
van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij het
bondsbestuur. De tekst van het aanmeldingsformulier wordt door het
bondsbestuur vastgesteld.
2) Degene, die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld, ontvangt na
inschrijving een bewijs waaruit blijkt, dat hij als lid is ingeschreven. Op
aanvraag ontvangt degene die zich voor het lidmaatschap heeft
aangemeld een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
3) De belangstellenden, zoals genoemd in artikel 5 van de statuten, hebben
het recht op toezending van alle informatie en publicaties, het bondsblad
daaronder begrepen, die worden verzonden naar de leden van zijn
vroegere sector. De belangstellenden kunnen op uitnodiging de
ledenvergaderingen van de bond bijwonen als toehoorder.
4) De bijdrage, die de belangstellende verschuldigd is, wordt telkenmale
vastgesteld door de bondsraad op voorstel van het bondsbestuur. De
hoogte van deze bijdrage dient zodanig te zijn dat deze minstens
kostendekkend is. De bijdrage van belangstellende dient per kwartaal te
worden voldaan, uiterlijk op de eerste dag van het desbetreffende
kwartaal. De belangstellende komen geen verdere rechten dan hiervoor
vermeld toe.
5) Het belangstellendenschap eindigt zo veel mogelijk overeenkomstig de in
artikel 6 van deze statuten opgenomen regeling voor beëindiging van het
lidmaatschap, met dien verstande dat er geen beroep op de bondsraad
openstaat.
Artikel 2
1) Het bondsbestuur kan gebruik maken van de in artikel 6, onder d, der
statuten neergelegde bevoegdheid tot ontzetting:
a) op eigen initiatief;
b) op voorstel van het bestuur van een afdeling en/of sector waartoe het
lid behoort;
c) op schriftelijk verzoek van leden van de afdeling en/of van de sector
waartoe het lid behoort mits dit verzoek geschiedt door tenminste 10%
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

van het aantal leden van de afdeling en/of sector tot een maximum
van 100 leden.
d) Het beroep, bedoeld in artikel 7, lid 2 of 4, der statuten, moet door
middel van een met redenen omkleed schrijven bij het bondsbestuur
ingediend worden.
Indien ingevolge het bepaalde in artikel 7, lid 2 of 4, der statuten, beroep is
ingesteld bij de bondsraad, wordt het desbetreffende beroep behandeld in
de geschillencommissie, bedoeld in artikel 45, lid 1, van de statuten, te
rekenen vanaf 30 dagen nadat het beroep bij het bondsbestuur is
ingediend.
Het betrokken lid dat beroep heeft ingesteld, is gerechtigd de vergadering
van de geschillencommissie, waarin het beroep behandeld wordt, bij te
wonen alleen of tezamen met zijn raadsman of raadsvrouw en het woord
te voeren of door raadsman of raadsvrouw te doen voeren tijdens de
behandeling van het beroep.
De beslissing van de bondsraad op een beroepschrift als bedoeld in lid 2
van dit artikel, wordt de betrokkene door het bondsbestuur per
aangetekend schrijven bevestigd binnen 8 dagen, nadat de desbetreffende
bondsraadsvergadering is gehouden.
Indien de bondsraad het beroep van het betrokken lid gegrond verklaart, is
de schorsing van betrokkene met onmiddellijke ingang opgeheven.
Indien de bondsraad het beroep van het betrokken lid ongegrond verklaart,
is het lidmaatschap van betrokkene met onmiddellijke ingang geëindigd.
Indien de bondsraad besluit tot intrekking van de ontzetting wordt het
lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd. In dat
geval herleven alle rechten en verplichtingen, aan het lidmaatschap van de
bond verbonden, betrekking hebbende op het tijdvak van de datum van de
ontzetting tot die van de opheffing van deze ontzetting.

HET BONDSBESTUUR
Artikel 3
1) De leden van het dagelijks bestuur zijn allen in bezoldigde dienst van de
bond.
2) Voor de verkiezing van de leden van het bondsbestuur kunnen door de
daartoe bevoegde vergadering van de sectoren en van de afdeling
kandidaten worden gesteld zulks:
a) op voorstel van het sectorbestuur;
b) op voorstel van leden van de sector;
c) op voorstel van het afdelingsbestuur;
d) op voorstel van leden der afdeling;
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e)

3)

4)

5)

6)

voor wat betreft de bezoldigde leden ook op voordracht van het
bondsbestuur.
Een voorstel als bedoeld in lid 2 onder b en d, komt in de daartoe
bevoegde vergadering alleen dan in behandeling indien dit voorstel door
tenminste twee andere leden wordt ondersteund.
De opgave van de gestelde kandidaten moet, vergezeld van een
schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij bereid zijn een kandidatuur
te aanvaarden, tenminste tien weken voor de opening van het
bondscongres bij het bondsbestuur zijn ingekomen.
Ten aanzien van de voorstellen, bedoeld in lid 2, onder b en d, kan het
sectorbestuur of het afdelingsbestuur bepalen:
a) dat de voorstellen binnen een door het sectorbestuur of
afdelingsbestuur te bepalen termijn schriftelijk bij de secretaris van het
sectorbestuur of bij de afdelingssecretaris moeten zijn ingekomen;
b) dat de voorstellen door tenminste drie leden moeten worden
ondertekend.
Indien het sectorbestuur of het afdelingsbestuur gebruik maakt van de
bevoegdheid, bedoeld in lid 5, draagt het zorg, dat het bepaalde tijdig ter
kennis van de leden wordt gebracht.

Artikel 4
1) De bondsvoorzitter presideert het bondscongres, de bondsraad, alsmede
de vergaderingen van het bondsbestuur en het dagelijks bestuur.
2) De bondsvoorzitter ziet toe, dat de besluiten van het bondscongres, van de
bondsraad, van het bondsbestuur en van het dagelijks bestuur tijdig
worden uitgevoerd.
Artikel 5
Ingeval van verhindering van de bondsvoorzitter wordt hij door een ander lid
van het dagelijks bestuur vervangen.
Artikel 6
1) De bondssecretaris is belast met de zorg voor het in algemene zin
functioneren van de bond, voor zover niet betrekking hebbende op het
financieel beheer.
2) Alle van de bond uitgaande bescheiden, welke niet op het financieel
beheer betrekking hebben, worden ondertekend door de bondssecretaris.
3) Ingeval van verhindering van de bondssecretaris wordt hij vervangen door
een ander lid van het dagelijks bestuur.
4) Het bondsbestuur kan een van het gestelde onder 2 afwijkende regeling
treffen.
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Artikel 7
1) De bondspenningmeester beheert de geldmiddelen en andere bezittingen
van de bond overeenkomstig de besluiten van het bondsbestuur.
2) De bondspenningmeester is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan
het bondsbestuur.
3) Alle van de bond uitgaande bescheiden, welke op het financieel beheer
betrekking hebben, worden ondertekend door de bondspenningmeester.
4) Ingeval van verhindering van de bondspenningmeester wordt hij
vervangen door een ander lid van het dagelijks bestuur.
5) Het bondsbestuur kan een van het gestelde onder 3 afwijkende regeling
treffen.
Artikel 8
1) De leden van het dagelijks bestuur verdelen met inachtneming van hun
speciale functies en van het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 7, hun
werkzaamheden in onderling overleg.
2) Bij afwezigheid van meer langdurige aard óf door ontslag óf overlijden van
één der leden van het dagelijks bestuur, treft het bondsbestuur, voor
zover nodig, een regeling, waarbij diens werkzaamheden over de andere
leden van het dagelijks bestuur worden verdeeld.
Artikel 9
Leden van beleidsbepalende bondsorganen kunnen geen deel uitmaken van
andere organen van de bond die onder meer tot taak hebben het beleid van dit
orgaan te controleren.
Artikel 10
1) De bondsvoorzitter belegt een vergadering van het bondsbestuur:
a) zo dikwijls hij zulks nodig acht;
b) ingevolge besluit van het dagelijks bestuur;
c) indien drie onbezoldigde leden van het bondsbestuur schriftelijk het
verzoek daartoe indienen.
2) In het geval, bedoeld in lid 1 onder c, moet de vergadering van het
bondsbestuur worden gehouden binnen 4 weken na ontvangst van het
desbetreffende verzoek.
3) De agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van het
bondsbestuur worden als regel tenminste één week voor de dag der
vergadering aan de leden van het bondsbestuur gezonden.
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Artikel 11
De bondsvoorzitter belegt een vergadering van het dagelijks bestuur tenminste
éénmaal in de twee weken en voorts zo dikwijls hij of twee andere leden van
het dagelijks bestuur zulks nodig achten.
HET BONDSCONGRES
Artikel 12
Het bondsbestuur is verplicht het door hem opgestelde ontwerpbeleidsprogramma tenminste zesentwintig weken voor de datum, waarop het
bondscongres begint, aan de sectoren en de afdelingen toe te zenden en in het
bondsblad te publiceren.
Artikel 13
Amendementen op het ontwerp-beleidsprogramma alsmede voorstellen van
sectoren of afdelingen voor het bondscongres moeten tenminste twintig weken
voor de datum, waarop het congres begint, schriftelijk bij het bondsbestuur zijn
ingekomen.
Artikel 14
1) Het bondsbestuur is verplicht de voorlopige beschrijvingsbrief voor het
bondscongres tenminste zestien weken voor de datum, waarop het
bondscongres begint, toe te zenden aan de sectoren en de afdelingen en
aan leden op hun verzoek beschikbaar te stellen.
2) De in lid 1 bedoelde voorlopige beschrijvingsbrief bevat de
congresvoorstellen van sectoren en afdelingen en van het bondsbestuur.
Artikel 15
Amendementen van sectoren en afdelingen op de voorstellen, vervat in de
voorlopige beschrijvingsbrief, bedoeld in artikel 14, moeten tenminste tien
weken voor de datum, waarop het bondscongres begint, schriftelijk bij het
bondsbestuur zijn ingekomen.
Artikel 16
1) Het bondsbestuur is verplicht om:
a) tenminste drie weken voor de datum waarop het bondscongres begint,
aan de sectoren en de afdelingen en afgevaardigden van sectoren en
afdelingen toe te zenden:
i) het verslag van het voorafgaande bondscongres;
ii) het algemeen verslag van het bondsbestuur over het
voorafgaande verenigingsjaar;
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2)

iii) de financiële rekening en verantwoording over het voorafgaande
boekjaar;
b) de definitieve beschrijvingsbrief tenminste drie weken voor de datum,
waarop het bondscongres begint, aan leden op hun verzoek
beschikbaar te stellen.
De definitieve beschrijvingsbrief bevat onder meer:
a) een dagorde voor het bondscongres;
b) een opgave van kandidaten voor het lidmaatschap van het
bondsbestuur;
c) het ontwerp-beleidsprogramma en de daarop ingediende
amendementen;
d) de voorstellen van het bondsbestuur, de voorstellen van de sectoren
en/of de afdelingen met de daarop voorgestelde amendementen;
e) preadviezen van het bondsbestuur, behorende bij voorstellen en
amendementen van de sectoren en/ of de afdelingen.

Artikel 17
1) Het congres stelt vast, welk bedrag aan de congresafgevaardigden voor
verblijfkosten zal worden vergoed.
2) De verblijfkosten alsmede de reiskosten van de afgevaardigden komen
ten laste van de bondskas.
DE BONDSRAAD
Artikel 18
1) Voor de verkiezing van de leden van de bondsraad, alsmede hun
plaatsvervangers uit de sectoren, kunnen in de daartoe bevoegde
vergadering van de sectorraad kandidaten worden gesteld uit de leden van
de sectoren:
a) op voorstel van het sectorbestuur;
b) op voorstel van leden van de sector.
2) Voor de verkiezing van de leden van de bondsraad, alsmede hun
plaatsvervangers uit de afdelingen, kunnen in de daartoe bevoegde
vergadering van de afdeling kandidaat worden gesteld:
a) op voorstel van het afdelingsbestuur;
b) op voorstel van de leden van de afdeling.
3) Ten aanzien van de voorstellen, bedoeld in lid 1 onder b en lid 2 onder b,
kan het sectorbestuur of het afdelingsbestuur bepalen:
a) dat de voorstellen binnen een door het sectorbestuur of het
afdelingsbestuur te bepalen termijn schriftelijk bij de secretaris van het
sectorbestuur of bij de afdelingssecretaris moeten zijn ingekomen;
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b)

4)

5)
6)

7)

dat de voorstellen door tenminste drie leden moeten worden
ondertekend.
Indien het sectorbestuur of het afdelingsbestuur gebruik maakt van de
bevoegdheid, bedoeld in lid 3, draagt het zorg dat het bepaalde tijdig ter
kennis wordt gebracht van de leden.
De leden en plaatsvervangende leden van de bondsraad treden af in het
tweede jaar volgend op hun benoeming.
Ingeval van tussentijdse verkiezing treden leden en/of plaatsvervangende
leden van de bondsraad af op het tijdstip waarop degenen zouden zijn
afgetreden in wier plaats zij zijn gekozen.
Aftredende leden of plaatsvervangende leden van de bondsraad zijn
terstond herkiesbaar.

DE CLUSTERS
Artikel 19
1) Het bondsbestuur kan vanwege werkorganisatorische redenen besluiten
om sectoren die raakvlakken bevatten samen te voegen in clusters.
2) De voorzitter van een cluster is lid van het bondsbestuur. Het
bondsbestuur benoemt de secretaris van het cluster, zijnde het
clusterhoofd.
DE SECTORRAAD
Artikel 20
1) De sectorraad bestaat uit afgevaardigden van de groepen leden uit
dezelfde sector, samengesteld zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.
Sectorraden zijn bevoegd leden onder te verdelen naar de aard van de
werkzaamheden of beroepsuitoefening. De wijze van verkiezing van de
sectorraad wordt bepaald door het sectorbestuur. Het sectorbestuur heeft
de mogelijkheid om de sectorraad samen te stellen uit:
a) de leden van verschillende groepen binnen de sector;
b) de leden uit de afdelingsgroepen.
2) De voorzitter en secretaris van het sectorbestuur zijn tevens voorzitter en
secretaris van de sectorraad. Het bondsbestuur kan bezoldigd bestuurders
aanwijzen als voorzitter en secretaris.
3) De voorzitter belegt een bijeenkomst van de sectorraad minimaal eenmaal
per jaar en voorts:
a) zo dikwijls het sectorbestuur zulks nodig acht;
b) indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ontvangen van
tenminste tien procent van het aantal leden van de sectorraad.
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4)

5)

De taak van de sectorraad, waarvoor de dagorde door het sectorbestuur
wordt opgesteld, bestaat onder andere uit:
a) het verkiezen van de leden van het sectorbestuur, waarbij in overleg
met het bondsbestuur een verkiezingsreglement wordt vastgesteld.
Het bondsbestuur zal daartoe een voorbeeldreglement opstellen;
b) het samenstellen van de delegatie voor de bondsraad en het
bondscongres;
c) het beoordelen van het door het desbetreffende sectorbestuur
gevoerde beleid;
d) het vaststellen van een meerjarig werkplan voor de
belangenbehartiging van de leden van de sector, op basis van een
door de sectorraad vast te stellen reglement;
e) het goedkeuren van het algemeen verslag van het sectorbestuur;
f) het adviseren over zwaarwichtige aangelegenheden aan het
sectorbestuur, waaronder de arbeidsvoorwaardenvorming in de
sector, rekening houdend met de taken van één of meer landelijke
adviescommissies, bedoeld in artikel 27.
De in lid 1 bedoelde afgevaardigden hebben stemrecht in de sectorraad.
Artikel 17 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.

HET SECTORBESTUUR
Artikel 21
1) Voor iedere door het bondsbestuur ingestelde sector wordt een
sectorbestuur, als bedoeld in artikel 28 lid 2 van de statuten, gekozen.
2) De sectoren worden gevormd door bepaalde groepen van leden, bedoeld
in artikel 27 van de statuten, voor zover van gezamenlijke bijzondere
arbeidsvoorwaarden en/of specifieke groepsbelangen sprake is en/of
gezamenlijk invloed daarop kan worden uitgeoefend.
3) Het sectorbestuur bestaat uit tien door de sectorraad gekozen leden,
alsmede minimaal één lid en maximaal drie leden, aangewezen door het
bondsbestuur.
4) De kandidaatstelling voor de gekozen leden van het sectorbestuur
geschiedt door de leden op een door het sectorbestuur te bepalen wijze, in
samenspraak met de bondssecretaris. Kandidaten kunnen worden gesteld
uit de leden van de sector, alsmede door het sectorbestuur.
5) De gekozen leden van het sectorbestuur, bedoeld in lid 3 van dit artikel,
treden af in het vierde jaar volgend op hun verkiezing. Tussentijds gekozen
leden treden af op het tijdstip waarop degenen zouden zijn afgetreden in
wier plaats zij zijn gekozen.
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6)

Aftredende leden van de sectorbesturen zijn onmiddellijk herkiesbaar,
zulks met inachtneming van het in lid 4 bepaalde met betrekking tot de
kandidaatstelling.

Artikel 22
1) Indien in een sectorbestuur tussentijds één of meer vacatures ontstaan,
wordt hierin, onverlet het bepaalde in artikel 20 lid 2, voorzien door de
desbetreffende sectorraad.
2) Bij zodanige tussentijdse voorzieningen vinden de bepalingen betreffende
het stellen van kandidaten, vervat in artikel 21, overeenkomstig
toepassing.
3) De sectorraad kan besluiten om in (een) tussentijdse vacature(s) te
voorzien door aanwijzing van de kandidaat (kandidaten), die bij de
laatstgehouden verkiezing van de leden van het sectorbestuur van de nietgekozenen het hoogste aantal, respectievelijk een daaropvolgende
hoogste aantal stemmen verkreeg.
Artikel 23
1) Ingevolge artikel 21, lid 3, is het bondsbestuur bevoegd voor ieder
sectorbestuur maximaal drie bezoldigde bestuurders, belast met de
belangenbehartiging van de desbetreffende sector, te benoemen. Andere
bezoldigd bestuurders, belast met de belangenbehartiging van de
desbetreffende sector, hebben het recht om tijdens vergaderingen van het
sectorbestuur aanwezig te zijn en het woord te voeren;
2) Het sectorbestuur treedt naar buiten op in samenwerking met het
bondsbestuur.
3) Het sectorbestuur steunt het beleid van het bondsbestuur.
Artikel 24
1) De voorzitter en de secretaris van een sectorbestuur beleggen een
vergadering van dat bestuur:
a) zo dikwijls zij zulks nodig achten;
b) indien drie leden van het bestuur schriftelijk het verzoek daartoe bij
hem indienen.
2) In het geval, bedoeld in lid 1, onder b, moet de vergadering van het
desbetreffende sectorbestuur worden gehouden binnen 4 weken na
ontvangst van het desbetreffende verzoek.
3) De oproepen voor de vergaderingen voor het sectorbestuur worden
tenminste één week voor de dag der vergadering aan de leden van het
sectorbestuur gezonden, onder vermelding van de in de vergadering te
behandelen onderwerpen.
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Artikel 25
1) Tot de taak en bevoegdheden van het sectorbestuur behoren onder meer:
a) het vaststellen van een dagorde voor de sectorraad;
b) het uitvoeren van besluiten van de sectorraad; voor zover niet in strijd
met het algemeen bondsbeleid;
c) het opstellen van een ontwerp meerjarig werkplan voor de sector
welke onder meer op basis van de ontwikkelingen in de sector de
prioriteiten en de doelstellingen aangeeft;
d) het vaststellen van de algemene tactiek van de sector;
e) het vaststellen van de tactiek voor acties, de sector betreffende;
f) het voeren van acties, waarin begrepen het voeren van propaganda in
het kader van de belangenbehartiging, het mede vormgeven en
ondersteunen van beleid ter zake van voorlichting, promotie, werving,
scholing en kadervorming van de eigen sector;
g) het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de sector vaststellen en
coördineren binnen door het bondsbestuur vastgestelde
beleidskaders;
h) het bepalen van de wijze waarop de verkiezingen voor de sectorraad
plaats vinden;
i) het onderhouden en bevorderen van de contacten met de actieve
leden;
j) het maken van afspraken met andere organen van de bond over het
delegeren van werkzaamheden;
k) het geven van adviezen en het indienen van voorstellen bij de
bondsraad;
l) het ondersteunen van het beleid van het bondsbestuur;
m) voor zover het sectoren betreft, bedoeld in artikel 27, lid 3 en 4 van de
Statuten hebben deze de bevoegdheid voorstellen en adviezen,
betreffende de specifieke belangen van de sector, in te dienen bij de
andere sectorbesturen en sectorraden.
2) Voor zover het sectoren betreft, bedoeld in artikel 27, lid 2 van de Statuten
heeft het sectorbestuur voorts de volgende taken en bevoegdheden:
a) het voeren van overleg over eigen sectorzaken met de betrokken
werkgever(s) ofwel werkgeversvereniging;
b) het samenstellen van de delegatie voor het onder a genoemde
overleg; met dien verstande, dat de betrokken bezoldigde
bestuurder(s) ambtshalve deel uitmaakt (uitmaken) van de delegatie;
3) Het sectorbestuur is verantwoordelijk voor de bepaling van de inzet en
voor de uitkomst van de CAO onderhandelingen.
4) Van zijn verrichtingen brengt het sectorbestuur periodiek verslag uit aan de
sectorraad en aan het bondsbestuur.
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5)
6)

Voor het voeren van de in lid 1, onder f, genoemde acties is voorafgaand
overleg met het bondsbestuur vereist.
Het bondsbestuur is bevoegd, rechtstreeks dan wel via de voorzitter van
het clusteroverleg, aan het sectorbestuur aanwijzingen te geven; deze
dienen te worden opgevolgd, als naar het oordeel van het bondsbestuur
het algemeen bondsbeleid dit vereist.

Artikel 26
Het bondsbestuur dan wel de voorzitter van het clusteroverleg is te allen tijde
bevoegd met één of meer sectorbesturen te vergaderen over
arbeidsvoorwaarden of andere zaken, de sector(en) betreffende.
DE LANDELIJKE ADVIESCOMMISSIES
Artikel 27
1) De landelijke adviescommissie wordt samengesteld uit actieve leden van
de sector. Dit gebeurt, afhankelijk van het aantal betrokken actieve leden
en te bepalen door het sectorbestuur in samenspraak met het
bondsbestuur, rechtstreeks dan wel via betrokken besturen van afdelingsen/of bedrijfsledengroepen.
2) Het sectorbestuur kan de voorzitter en/of secretaris van landelijke
adviescommissie aanwijzen.
3) De landelijke adviescommissie heeft vooral tot taak het betrokken
sectorbestuur te adviseren over de inzet en uitkomst van de
onderhandelingen aan betreffende CAO- of overlegtafel of over algemene
beleidsonderwerpen deze groep leden betreffende.
4) Het sectorbestuur kan andere taken aan de landelijke adviescommissie
toedelen, voor zover deze de behartiging van de belangen van de
betrokken ledengroep betreffen.
DE AFDELINGSGROEPEN
Artikel 28
a) Het bondsbestuur kan, gehoord het sectorbestuur, afdelingsgroepen
instellen:voor de leden in eenzelfde afdeling behorende tot de sectoren als
bedoeld in artikel 27 lid 2 van de statuten;
b) en voor de leden in eenzelfde afdeling behorende tot de sectoren als
bedoeld in artikel 27 lid 3 en 4 van de statuten.
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DE AFDELINGSGROEPSBESTUREN
Artikel 29
1) Het bestuur van een afdelingsgroep, als bedoeld in artikel 28 lid a, bestaat
uit vertegenwoordigers van de bedrijfsledengroepen uit eenzelfde afdeling
en uit eenzelfde sector. Elke bedrijfsledengroep is bevoegd om in beginsel
één vertegenwoordiger in het afdelingsgroepsbestuur te kiezen, op een
door het bestuur van de bedrijfsledengroep te bepalen wijze. Leden die
werkzaam zijn in bedrijven of instellingen alwaar geen bedrijfsledengroep
bestaat, kunnen op voordracht van het afdelingsgroepsbestuur door het
afdelingsbestuur in het afdelingsgroepsbestuur benoemd worden.
2) Het bestuur van een afdelingsgroep, als bedoeld in artikel 28 lid b, wordt
rechtstreeks door en uit de leden van de afdelingsgroep gekozen. Op deze
verkiezing is het gestelde in artikel 43 van overeenkomstige toepassing.
De aldus gekozen bestuursleden hebben elk één stem.
3) Het bondsbestuur kan, gehoord het sectorbestuur, nadere regels stellen
respectievelijk afwijkingen toestaan met betrekking tot het bepaalde in de
leden 1 en 2.
4) Indien in een afdelingsgroep alle leden van een sector behoren tot één
bedrijfsledengroep, is het bestuur van de bedrijfsledengroep van
rechtswege tevens het bestuur van de afdelingsgroep. De bestuursleden
hebben dan elk één stem.
5) Het afdelingsgroepsbestuur telt tenminste drie en maximaal elf leden. Van
laatstgenoemd maximum kan op grond van het bepaalde in lid 1 worden
afgeweken, als er meer dan elf bedrijfsledengroepen de afdelingsgroep
vormen.
6) Het afdelingsgroepsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en
secretaris, die tezamen het dagelijks bestuur van de afdelingsgroep
vormen.
7) Behoudens het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 brengen de leden van het
afdelingsgroepsbestuur evenveel stemmen uit als het aantal leden dat zij
vertegenwoordigen.
8) De leden van het afdelingsgroepsbestuur brengen over het gevoerde
beleid tenminste jaarlijks verslag uit aan het orgaan dat/ de organen die
hen heeft gekozen.
Artikel 30
1) De leden van een afdelingsgroepsbestuur treden af het vierde jaar volgend
op hun benoeming.
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2)
3)

Ingeval van tussentijdse verkiezing treden bestuursleden af op het tijdstip,
waarop diegenen zouden zijn afgetreden, in wier plaats zij zijn benoemd.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 31
1) Het afdelingsgroepsbestuur heeft tot taak om de afdelingsgroep naar
behoren te laten functioneren op basis van het vastgestelde beleid voor de
sector, dan wel op verzoeken of aanwijzingen van het bondsbestuur en/of
sectorbestuur, onder meer op de volgende terreinen:
a) het zonodig organiseren van bijeenkomsten van leden van de groep,
waaronder in elk geval de organisatie van de ledenraadpleging, op
verzoek van het sectorbestuur, over de arbeidsvoorwaardenvorming in
de groep;
b) de vertegenwoordiging van de groep in de sectorraad;
c) het stellen van kandidaten voor het sectorbestuur;
d) het in overleg met de betrokken bezoldigd bestuurder mede
bevorderen en instandhouden van de samenwerking tussen besturen
van (bedrijfs)ledengroepen behorend tot dezelfde sector;
e) het mede inhoud geven aan de dienstverlening aan de leden van de
groep, rekening houdend met de regels en structuur van de
belangenbehartiging, zoals door het bondsbestuur vastgesteld;
f) het waarnemen van taken van besturen van bedrijfsledengroepen,
behorend tot dezelfde sector, bij ontbreken van deze besturen;
g) het zorgdragen voor de afvaardiging van de afdelingsgroep in het
bestuur van de afdeling;
h) het mede vorm geven en ondersteunen van het beleid van het
sectorbestuur m.b.t. de voorlichting, promotie, werving, scholing en
kadervorming;
i) het mede ondersteunen van acties en werkstakingen in de groep.
2) Het afdelingsgroepsbestuur heeft voorts tot taak:
a) het informeren van het sectorbestuur en afdelingsbestuur over de
algemene gang van zaken en activiteiten van de groep, alsmede over
wijzigingen in de samenstelling van het afdelingsgroepsbestuur;
b) het desgevraagd overleggen van afdelingsgroepsbescheiden aan het
sectorbestuur en afdelingsbestuur.
3) Het bondsbestuur en het sectorbestuur zijn bevoegd om
afdelingsgroepsbesturen aanwijzingen te geven. Deze moeten worden
opgevolgd als naar het oordeel van het bondsbestuur, dan wel het
betreffende sectorbestuur, het algemeen bondsbeleid of het beleid van de
sector dit vereist.
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4)

5)

a.

Indien een sectorbestuur een maatregel heeft genomen, als bedoeld
in lid 3, heeft het bondsbestuur de bevoegdheid hier eigen
aanwijzingen voor in de plaats te stellen.
b. Indien het bondsbestuur een maatregel heeft genomen, is het
desbetreffende sectorbestuur in dezen verder onbevoegd maatregelen
te nemen, als bedoeld in lid 3.
De door het afdelingsgroepsbestuur te maken kosten worden voldaan uit
de middelen, beschikbaar gesteld overeenkomstig door de bondsraad vast
te stellen regels. Uit deze middelen worden tevens de activiteiten van de
bedrijfsledengroepen, behorend tot dezelfde sector in de afdeling,
bekostigd.

Artikel 32
Alle van de afdelingsgroep uitgaande bescheiden worden ondertekend door de
secretaris van de afdelingsgroep.
Artikel 33
1) Samenwerking van één of meer afdelingsgroepen met één of meer andere
organisaties, mag slechts geschieden na toestemming van en in
samenwerking met het sectorbestuur.
2) Het sectorbestuur is verplicht, alvorens de in lid 1 bedoelde toestemming
te verlenen, hieromtrent overleg te plegen met het bondsbestuur.
Artikel 34
De afdelingsgroep beschikt over een eigen activiteitenbudget. Het
afdelingsbestuur (de afdelingspenningmeester) is verantwoordelijk voor het
beheer van dit budget. Na overleg met de afdelingsgroepsbesturen, kan het
afdelingsbestuur nadere regels stellen met betrekking tot het beheer van
bedoelde middelen.
Artikel 35
1) Het afdelingsgroepsbestuur is bevoegd vergaderingen te beleggen met de
leden van de afdelingsgroep of een bepaalde categorie daarvan.
2) Het afdelingsgroepsbestuur stelt de dagorde voor de in lid 1 bedoelde
vergaderingen vast.
3) Ten aanzien van de oproeping voor de in lid 1 bedoelde vergaderingen
vindt het bepaalde in artikel 51, leden 4 en 5, overeenkomstige toepassing.
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DE BEDRIJFSLEDENGROEPEN
Artikel 36
1) De leden van het bestuur van een bedrijfsledengroep worden gekozen
door de ledenvergadering van de groep. Op deze verkiezing is het
bepaalde in artikel 43 van overeenkomstige toepassing.
2) Het bestuur van een bedrijfsledengroep bestaat uit tenminste 3 en ten
hoogste 11 leden.
3) Voorzitter en secretaris worden in functie gekozen.
Artikel 37
1) De leden van een bestuur van een bedrijfsledengroep treden af in het
vierde jaar volgend op hun benoeming.
2) Ingeval van tussentijdse verkiezing treden bestuursleden af op het tijdstip,
waarop diegenen zouden zijn afgetreden, in wier plaats zij zijn benoemd.
3) Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 38
1) Het bestuur van de bedrijfsledengroep heeft tot taak om de
bedrijfsledengroep naar behoren te laten functioneren op basis van het
vastgestelde beleid van de sector, dan wel op verzoeken of aanwijzingen
van het bondsbestuur en/of sectorbestuur, onder meer op de volgende
terreinen:
a) het organiseren van de verkiezing van leden uit de groep in
betreffende medezeggenschapsorganen, alsmede het organiseren
van verkiezingsactiviteiten;
b) het in overleg met de betrokken bezoldigd bestuurder zorgdragen voor
de vertegenwoordiging, beleidsvoering en besluitvorming in
onderhandelingen op het bedrijfsniveau;
c) de raadpleging van en informatievoorziening aan leden over
onderwerpen, welke in betreffende medezeggenschapsorganen en/of
onderhandelingen op bedrijfsniveau tot een beslissing leiden;
d) het overleg plegen met het betreffende sectorbestuur over acties en
werkstakingen, alsmede de uitvoering daarvan op bedrijfsniveau;
e) het zelfstandig organiseren en leiding geven aan de discussie en
besluitvorming door de leden van de groep in verband met de inbreng
van de groep in de betreffende landelijke adviescommissie, het
afdelingsgroepsbestuur en de afdelingsledenraad;
f) het adviseren van het sectorbestuur ten aanzien van alle zaken, de
groep betreffend, als zulks nodig of gewenst is. Daaronder is
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2)

3)
4)

5)

6)

begrepen de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardenvorming in
de sector, op verzoek van het sectorbestuur;
g) het mede inhoud geven aan dienstverlening aan de leden van de
groep, met inachtneming van de regels en structuur, zoals door het
bondsbestuur terzake vastgesteld;
h) het mede vorm geven en ondersteunen van het beleid van het
sectorbestuur met betrekking tot de voorlichting, promotie, werving,
scholing en kadervorming;
i) het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering van de groep.
Het bestuur van de bedrijfsledengroep heeft voorts tot taak:
a) het informeren van het sectorbestuur en afdelingsbestuur over de
algemene gang van zaken en activiteiten van de groep, alsmede over
wijzigingen in de samenstelling:
i) van het bestuur van de bedrijfsledengroep;
ii) van betrokken medezeggenschapsorganen, voorzover het leden
van de bond betreft;
b) het desgevraagd overleggen van bescheiden van de
bedrijfsledengroep aan het afdelingsbestuur en sectorbestuur.
Het bestuur van de bedrijfsledengroep legt jaarlijks in een
ledenvergadering van de groep verantwoording af.
Het sectorbestuur en het bondsbestuur zijn bevoegd om besturen van
bedrijfsledengroepen aanwijzingen te geven. Deze moeten worden
opgevolgd als naar het oordeel van het bondsbestuur respectievelijk het
betreffende sectorbestuur het algemeen bondsbeleid respectievelijk het
beleid van de sector dit vereist.
a. Indien een sectorbestuur een maatregel heeft genomen, als bedoeld
in lid 4, heeft het bondsbestuur de bevoegdheid hier eigen aanwijzingen
voor in de plaats te stellen.
b. Indien het bondsbestuur een maatregel heeft genomen, is het
betreffende sectorbestuur in dezen verder onbevoegd maatregelen te
nemen als bedoeld in lid 4.
Het bondsbestuur kan, gehoord het sectorbestuur, subgroepen per
bedrijfsledengroep instellen. Het bondsbestuur kan ondermeer ten aanzien
van de taken, bevoegdheden en verkiezingen nadere regels stellen.

Artikel 39
Alle van de bedrijfsledengroep uitgaande bescheiden worden ondertekend door
de secretaris van de bedrijfsledengroep.
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Artikel 40
1) Samenwerking van één of meer besturen van bedrijfsledengroepen met
één of meer organisaties, mag slechts geschieden na toestemming van en
in samenwerking met het desbetreffende sectorbestuur.
2) Het desbetreffende sectorbestuur is verplicht, alvorens de in lid 1 bedoelde
toestemming te verlenen, hieromtrent overleg te plegen met het
bondsbestuur.
Artikel 41
1) Het bestuur van de bedrijfsledengroep is bevoegd vergaderingen te
beleggen met de leden van de betreffende groep of een bepaald gedeelte
daarvan.
2) Het bestuur stelt de dagorde voor de in lid 1 bedoelde vergaderingen vast.
3) Ten aanzien van de oproeping voor de in lid 1 bedoelde vergaderingen
vindt het bepaalde in artikel 51, leden 4 en 5, overeenkomstig toepassing.
DE AFDELINGEN
Artikel 42
1) Elke afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, bestaande uit:
a) een dagelijks bestuur en
b) overige bestuursleden.
2) Het dagelijks bestuur van de afdeling wordt rechtstreeks en in functie
gekozen door de daartoe bevoegde vergadering. Het bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester.
3) In het dagelijks bestuur van de afdeling worden de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester niet vervuld door leden uit eenzelfde sector.
Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen van het in de vorige volzin
bepaalde.
4) De daartoe bevoegde vergadering kan besluiten dat het dagelijks bestuur
van de afdeling uit vijf leden zal bestaan. De daartoe bevoegde
vergadering kiest alsdan rechtstreeks en in functie een tweede voorzitter
en/of een tweede secretaris en/of een tweede penningmeester. Het
gestelde in het derde lid van dit artikel is op deze leden van het dagelijks
bestuur niet van toepassing.
5) a. Het aantal overige bestuursleden, bedoeld in lid 1 sub b, is in een
afdeling ten hoogste gelijk aan het aantal sectoren, waarin de leden
van de afdeling zijn ingedeeld.
b. Elk afdelingsgroepsbestuur is bevoegd om uit zijn midden één
bestuurslid, als bedoeld in lid 1 sub b, en één plaatsvervangend
bestuurslid in het afdelingsbestuur te kiezen. Het
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6)

7)

afdelingsgroepsbestuur dat een bestuurslid heeft gekozen kan het
ontslaan. Onverminderd het recht in de vorige volzin gegeven, is ook
de algemene ledenvergadering van de afdeling bevoegd
bestuursleden te ontslaan.
In geval van ontslag van een bestuurslid, genoemd in lid 1 sub b. kiest het
afdelingsgroepsbestuur dat de bestuurder heeft benoemd een nieuw
bestuurslid in het afdelingsbestuur.
Bij gebreke van een afdelingsgroepsbestuur benoemt het afdelingsbestuur,
bij voorkeur gehoord de desbetreffende bedrijfsledengroep(en), een
kaderlid uit de desbetreffende groep.

Artikel 43
1) De daartoe bevoegde vergadering van de afdeling kiest de leden van het
dagelijks bestuur van de afdeling:
a) uit de kandidaten, gesteld door het afdelingsbestuur;
b) uit de kandidaten, gesteld door leden van de afdeling.
2) Een voorstel als bedoeld in lid 1, onder b, komt in de daartoe bevoegde
vergadering alleen dan in behandeling indien dit voorstel door tenminste
twee leden wordt ondersteund. Het voorstel moet vergezeld gaan van een
schriftelijke verklaring van de gestelde kandidaat, dat hij de gestelde
kandidatuur aanvaardt.
3) Ten aanzien van de kandidaatstelling, bedoeld in lid 1, onder b, kan het
afdelingsbestuur bepalen:
a) dat de kandidaatstelling alleen schriftelijk kan geschieden;
b) dat de opgaven van kandidaten, ondertekend door tenminste drie
leden, binnen een bepaalde termijn bij de afdelingssecretaris moeten
zijn ingekomen.
4) Maakt het afdelingsbestuur gebruik van de bevoegdheid, gegeven in lid 3,
dan draagt het zorg, dat het bepaalde tijdig vóór de jaarvergadering,
bedoeld in artikel 53, ter kennis van de leden wordt gebracht.
5) a. De afdeling welke een afdelingsledenraad wenst op te richten stelt een
reglement voor de raad op dat eerst inwerking treedt na goedkeuring
door het bondsbestuur.
b. Het bondsbestuur bepaalt aan welke voorwaarden het in sub a
genoemde reglement dwingend moet voldoen. Indien een reglement
niet voldoet aan de in de vorige volzin bedoelde voorwaarden,
onthoudt het bondsbestuur goedkeuring aan het reglement.
6) Functioneert de daartoe bevoegde vergadering van de afdeling door
bijzondere omstandigheden niet normaal en is hierin niet op andere wijze
te voorzien, dan is het bondsbestuur bevoegd, na overleg met het
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desbetreffende afdelingsbestuur, die regeling vast te stellen, welke het in
het belang der afdeling noodzakelijk acht.
Artikel 44
1) De leden van het afdelingsbestuur, onder wie de leden van het dagelijks
bestuur, treden af maximaal vier jaren na hun benoeming. Dit geschiedt
volgens een rooster van aftreden, op te stellen door de daartoe bevoegde
vergadering van de afdeling.
2) Ingeval van tussentijdse verkiezing treden bestuursleden af op het tijdstip,
waarop degenen zouden zijn afgetreden, in wier plaats zij zijn benoemd.
3) Aftredende leden van het dagelijks bestuur zijn terstond herkiesbaar,
4) Ook de overige bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met inachtneming
van het gestelde in de leden 5 sub b, 6, en 7 van artikel 42.
Artikel 45
1) Het afdelingsbestuur heeft tot taak om de afdeling naar behoren te laten
functioneren op basis van het vastgestelde bondsbeleid, dan wel
verzoeken of aanwijzingen van het bondsbestuur, onder meer op de
volgende terreinen:
a) het zelfstandig organiseren en leiding geven aan de discussie en
besluitvorming door leden(groepen) van de afdeling over het
algemeen bondsbeleid, in verband met de inbreng van de afdeling in
de bondsraad en het bondscongres;
b) in overleg met betrokken bezoldigd bestuurder(s) het in
organisatorische zin tot stand brengen en instandhouden van groepen
op afdelings- en bedrijfsniveau. Het afdelingsbestuur heeft daarbij
geen taken die liggen op het terrein van het beleidsmatig functioneren
van groepen;
c) het beheer van het afdelingskantoor volgens door het bondsbestuur
gestelde regels;
d) het mede inhoud geven aan de dienstverlening aan de leden van de
afdeling, rekening houdend met de regels en structuur van de
belangenbehartiging, zoals door het bondsbestuur vastgesteld;
e) het waarnemen van taken van besturen van afdelings- en/of
bedrijfsledengroepen, bij afwezigheid van deze besturen, waaronder
het organiseren van de verkiezing van leden uit de groep in
betreffende medezeggenschapsorganen, alsmede het organiseren
van verkiezingsactiviteiten;
f) het zorgdragen voor deelname van de afdeling aan regioconferenties,
bedoeld in artikel 54;
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g)

2)

3)

het mede vorm geven en ondersteunen het beleid van het
bondsbestuur m.b.t. voorlichting, promotie, werving, scholing en
kadervorming;
h) het mede ondersteunen van acties en werkstakingen van de bond;
i) het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering van de afdeling.
Het afdelingsbestuur heeft voorts tot taak:
a) het informeren van het bondsbestuur over de algemene gang van
zaken en activiteiten van de afdeling;
b) het doorgeven aan het bondsbestuur van wijzigingen in de
samenstelling van het afdelingsbestuur, de besturen van afdelings- en
bedrijfsledengroepen, alsmede overige relevante wijzigingen in
bondsfuncties en ledengegevens;
c) het onderhouden van een afdelingsarchief;
d) het desgevraagd overleggen van afdelingsbescheiden aan het
bondsbestuur.
Het bondsbestuur is bevoegd om de afdelingsbesturen aanwijzingen te
geven. Deze dienen te worden opgevolgd als naar het oordeel van het
bondsbestuur het algemeen bondsbeleid dit vereist.

Artikel 46
1) De afdelingsvoorzitter is belast met de algemene leiding van de afdeling.
2) De afdelingsvoorzitter ziet toe, dat de besluiten van het afdelingsbestuur
en van de daartoe bevoegde vergadering der afdeling tijdig worden
uitgevoerd.
Artikel 47
1) De afdelingssecretaris is belast met de zorg voor het in algemene zin
functioneren van de afdeling, voor zover niet betrekking hebbende op het
financieel beheer.
2) Alle van de afdeling uitgaande bescheiden, welke niet op het financieel
beheer betrekking hebben, worden ondertekend door de
afdelingssecretaris.
Artikel 48
1) De afdelingspenningmeester beheert de geldmiddelen, die ter beschikking
van de afdeling staan, overeenkomstig de aanwijzingen van het
bondsbestuur.
2) De afdelingspenningmeester is voor zijn beheer verantwoording schuldig
aan het afdelingsbestuur; hij geeft aan het bondsbestuur, aan het
afdelingsbestuur en aan de huishoudelijke ledenvergadering van de
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3)
4)

afdeling op door deze te bepalen tijdstippen een overzicht van de
financiële toestand van de afdeling.
Het bondsbestuur is te allen tijde bevoegd naar het geldelijk beheer van de
afdelingspenningmeester een onderzoek in te stellen of te doen instellen.
Alle van de afdeling uitgaande bescheiden, welke op het financieel beheer
betrekking hebben, worden ondertekend door de
afdelingspenningmeester.

Artikel 49
Financiële verplichtingen van de afdeling tegenover derden kunnen slechts
worden aangegaan met de toestemming en medewerking van het
bondsbestuur.
Artikel 50
1) Alle boeken, formulieren, computerprogramma’s en andere software en
andere bescheiden, welke voor de administratie van de afdelingen nodig
zijn, worden vanwege het bondsbestuur in de door het bondsbestuur
vastgestelde vorm verstrekt.
2) De in lid 1 bedoelde boeken, formulieren, computerprogramma's en andere
software en andere bescheiden blijven het eigendom van de bond; zij
moeten op eerste aanvraag van het bondsbestuur te allen tijde aan de
door het bondsbestuur daarvoor aan te wijzen persoon worden afgegeven.
Artikel 51
1) Het afdelingsbestuur belegt een ledenvergadering:
a) In beginsel voorafgaand aan vergaderingen van de bondsraad en het
bondscongres, en voorts zo dikwijls het zulks nodig acht;
b) ingevolge daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste 10%
van het aantal leden van de afdeling tot een maximum van 100 leden.
2) In het geval, bedoeld in lid 1, onder b, is het afdelingsbestuur verplicht
binnen vier weken na ontvangst van het desbetreffend verzoek een
daartoe bevoegde vergadering te beleggen.
3) Het verzoek, bedoeld in lid 1, onder b, bevat onder meer een opgave van
het (de) onderwerp(en), hetwelk (welke) de betrokken leden willen doen
behandelen.
4) De oproeping voor de daartoe bevoegde vergadering geschiedt per
convocatie of op een andere door het afdelingsbestuur te bepalen wijze.
5) In de regel geschiedt de oproeping, bedoeld in lid 4, tenminste twee weken
vóór het tijdstip, waarop de desbetreffende vergadering zal beginnen, zo
mogelijk onder opgave van de te behandelen punten.
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6)

Ieder lid van een afdeling is bevoegd voorstellen voor een daartoe
bevoegde vergadering in te dienen, welke voorstellen op de agenda van
de eerstvolgende vergadering worden vermeld, mits deze voorstellen
tenminste drie weken vóór de datum der vergadering schriftelijk bij de
afdelingssecretaris zijn ingekomen.

Artikel 52
1) Het afdelingsbestuur belegt elk jaar, uiterlijk op één juni, de
jaarvergadering.
2) In de jaarvergadering der afdeling stelt het afdelingsbestuur onder meer
aan de orde:
a) het vaststellen van het verslag van de voorafgaande jaarvergadering;
b) het goedkeuren van het algemene verslag van het afdelingsbestuur
over het voorafgaande verenigingsjaar;
c) het goedkeuren van de financiële rekening en verantwoording van het
afdelingsbestuur over het voorafgaande boekjaar;
d) het vaststellen van de afdelingsbegroting;
e) het verkiezen van leden van het dagelijks bestuur der afdeling;
f) het verkiezen van leden van de kascontrolecommissie;
g) het verkiezen van (een) lid (leden) en plaatsvervanger(s) van de
bondsraad;
h) het gevoerde beleid van de bondsraadsleden.
DE REGIO'S
Artikel 53
1) Ter bevordering van het contact van actieve leden in afdelingen is het land
verdeeld in regio’s.
2) De gebiedsindeling van de regio’s en het aantal regio’s worden vastgesteld
door het bondsbestuur.
DE REGIOCONFERENTIE
Artikel 54
1) De dagelijks besturen van de afdelingen komen regionaal tenminste twee
maal per jaar in vergadering bijeen. Deze vergadering, regioconferentie
genaamd, wordt door een door het bondsbestuur daartoe aangewezen
bezoldigd bestuurder georganiseerd en voorbereid. Deze bestuurder is
ambtshalve voorzitter.
2) De taken en bevoegdheden van deze regioconferentie zijn:
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a)

b)
c)

de advisering van het bondsbestuur met betrekking tot aspecten van
algemeen regiobelang c.q. het regionaal functioneren van de bond in
algemene zin;
de advisering over de organisatie van de dienstverlening door
afdelingen en het regiokantoor aan individuele leden;
het laten delen van ervaringen en het overdragen van kennis door
actieve leden.

DE BELEIDSADVIESCOMMISSIES/WERKGROEPEN
Artikel 55
1) Het bondsbestuur kan beleidsadviescommissies/werkgroepen instellen
met omschrijving van doel en taak van de commissie, passend binnen het
bondsbeleid en met een tijdpad ter realisering van de doelstelling. Het
bondsbestuur is voorts bevoegd tot opheffing van deze commissie.
2) De beleidsadviescommissie/werkgroep zal jaarlijks over de voortgang van
de werkzaamheden rapporteren aan het bondsbestuur en tussentijds
indien daar door het bondsbestuur om wordt verzocht.
3) De beleidsadviescommissie/werkgroep wordt samengesteld uit
vertegenwoordigers van relevante bondsgeledingen.
DE SCHRIFTELIJKE STEMMINGEN
Artikel 56
1) Als ongeldige stemmen, bedoeld in artikel 39, leden 4 en 11, der statuten,
worden beschouwd:
a) onduidelijk ingevulde biljetten;
b) biljetten, waarop meer personen zijn aangegeven dan waarop bij één
stembiljet kan worden gestemd;
c) stembiljetten, waarop personen zijn aangegeven, die niet voor
benoeming in aanmerking komen;
d) stembiljetten, welke ondertekend worden ingeleverd of anderszins zijn
gekenmerkt.
2) Bij schriftelijke stemming in het bondscongres wordt uit de afgevaardigden
van de afdelingen en de sectoren door het bondscongres een commissie
van stemopneming benoemd.
3) Bij schriftelijke stemmingen in één der andere bondsorganen worden de
stemmen geteld door de voorzitter van het desbetreffende bondsorgaan of
diens plaatsvervanger dan wel door een door hem aan te wijzen lid of
leden uit de vergadering.
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DE ELEKTRONISCHE STEMMINGEN
Artikel 57
1) Bij elektronische stemming in het bondscongres wordt uit de
afgevaardigden van de afdelingen en de sectoren door het bondscongres
een commissie van stemopneming benoemd.
2) De commissie van stemopneming brengt regelmatig verslag uit aan de
voorzitter van het bondscongres over haar bevindingen terzake van de
regelmatigheid van de elektronische stemopneming.
3) Indien naar het oordeel van de commissie van stemopneming zich bij de
elektronische stemopneming onregelmatigheden hebben voorgedaan,
deelt de voorzitter zulks mee aan het congres waarna opnieuw zal worden
gestemd, al dan niet elektronisch, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
DE BONDSBLADEN
Artikel 58
1) Het bondsbestuur benoemt uit de leden van het dagelijks bestuur een
redacteur voor de bondsbladen.
2) De redacteur is voor het in deze functie gevoerde beleid verantwoording
schuldig aan het bondsbestuur.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 59
De in statuten en huishoudelijk reglement genoemde bondsorganen zijn
bevoegd hun eigen reglement van orde vast te stellen.
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FASCISME EN RACISME
_____________________________________________________________

In de Nederlandse Grondwet en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is discriminatie van mensen op welke terrein dan
ook verboden. De in deze documenten verwoorde gelijkheid en
gelijkwaardigheid van mensen zijn doelstellingen van ABVAKABO FNV.
Derhalve heeft ABVAKABO FNV al vele jaren geleden een resolutie
aangenomen waarin deze doelstellingen verder zijn uitgewerkt. Zo
wordt in de resolutie het lidmaatschap van (politieke) organisaties die
strijdig zijn met het gedachtegoed van de bond als onwenselijk gezien.
Leden van dergelijke organisaties kunnen dan ook geen lid zijn van
ABVAKABO FNV. Jaarlijks wordt advies gevraagd om welke
organisaties het hierbij gaat. Aan de Algemene Vergadering wordt
vervolgens gevraagd te herbevestigen dat het lidmaatschap van
dergelijke organisaties onverenigbaar is met het lidmaatschap van
ABVAKABO FNV.
Voor 2006/2007 betreft het de volgende organisaties.

LIJST VAN ORGANISATIES ONVERENIGBAAR MET HET
LIDMAATSCHAP
(vastgesteld door het bondscongres van 2006)
Van onderstaande rechtspersonen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid
is het lidmaatschap onverenigbaar met dat van de bond ABVAKABO FNV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nederlandse Volks-Unie (NVU)
Voorpost *
Nationale Alliantie
Nieuw Rechts
Blood & Honour
Nationale Beweging
Grijze Wolven

De bovenstaande bijlage dient als één geheel te worden beschouwd met de
statuten van de bond ABVAKABO FNV.
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* Hier wordt niet bedoeld de Stichting De Voorpost, fonds voor sociaal en
cultureel werk van de Paasheuvelgroep Vierhouten.
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