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Statuten
van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, gevestigd te Rijswijk, zoals
deze met ingang van 1 januari 2007 luiden overeenkomstig het besluit van de
ledenvergadering van 28 juni 2006 (bij akte, verleden voor mr. G.L. Maaldrink,
notaris te ’s-Gravenhage).

Naam en zetel
Artikel 1
1 De Vereniging draagt de naam: Vereniging van waterbedrijven in
Nederland, bij afkorting Vewin.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rijswijk en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
2 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doel
Artikel 2
De Vereniging beoogt te zijn de brancheorganisatie van de waterbedrijven in
Nederland en heeft ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van
de leden en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Leden
Artikel 3
1 Leden van de Vereniging kunnen zijn:
ondernemingen (rechtspersonen) in Nederland, uitsluitend of mede
bestemd tot openbare drinkwatervoorziening door levering van drinkwater
aan gebonden verbruikers in Nederland.
2 Buitengewone leden van de Vereniging kunnen zijn:
a. Ondernemingen (rechtspersonen) in Nederland die water winnen en dit,
al dan niet gezuiverd, in hoofdzaak of uitsluitend, en gros leveren aan
ondernemingen als bedoeld in lid 1.
b. Ondernemingen als bedoeld in lid 1 en 2a op de Nederlandse Antillen of
Aruba.
3 Het in deze statuten omtrent het lidmaatschap en de rechten en
verplichtingen van de leden, bedoeld in lid 1 van dit artikel, bepaalde is
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de buitengewone
leden, zulks echter in elk geval met uitzondering van het stemrecht alsmede
met uitzondering van de bijdrage. Terzake van de bijdrage van de
buitengewone leden kan het Bestuur nadere regelen treffen. In onvoorziene
gevallen beslist het Bestuur eveneens.
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4 Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating na schriftelijke aanmelding
bij de directeur. Over de toelating van nieuwe leden wordt door het Bestuur
beslist.

Artikel 4
1 Het lidmaatschap eindigt:
a. Zodra de onderneming als bedoeld in lid 1 of 2 van artikel 3 ophoudt te
bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of
splitsing als bedoeld in titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in
welk geval het lidmaatschap overgaat op de betrokken verkrijgende
rechtspersoon, mits deze rechtspersoon voldoet aan de kwaliteitseis als
bedoeld in lid 1 van artikel 3.
b. Door opzegging door het lid.
c. Door opzegging namens de Vereniging.
d. Door ontzetting.
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van de directeur
moet zijn.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het Bestuur
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3 Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan tegen het
einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het Bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden,
wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet
ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft
voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap
gesteld mochten worden. De opzegging door het Bestuur kan onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs
van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
reden(en).
4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer
een lid in strijd met de statuten en/of reglementen van de Vereniging
handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene
is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep
te gaan bij de Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
Ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten
minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het Bestuur anders besluit.
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6 In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn
lidmaatschap niet onttrekken aan het besluit krachtens hetwelk de
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard,
behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Bestuur
Artikel 5
1 Het Bestuur bestaat uit een voorzitter en uit personen die deel uitmaken
van de directie van een lid van de Vereniging.
2 Het aantal bestuursleden wordt door het Bestuur bepaald. De
Ledenvergadering benoemt de voorzitter van het Bestuur in functie. De
voorzitter mag geen deel uitmaken van één van de organen van een lid van
de Vereniging.
3 Er zijn twee vice-voorzitters. De Ledenvergadering benoemt de vicevoorzitters in functie uit personen die deel uitmaken van de directie van een
lid van de Vereniging.
4 De directeur van het bureau fungeert tevens als secretaris-penningmeester
van het bestuur. Hij heeft geen stemrecht.
5 Voor de benoeming van de bestuurders wordt door het Bestuur voor elke
vacature een kandidaat gesteld en ter kennis van de leden gebracht,
tegelijk met de oproeping voor de Ledenvergadering, waarin de verkiezing
zal plaatshebben.
6 Tot uiterlijk de aanvang van de hier bedoelde Ledenvergadering kunnen
door de leden één of meer tegenkandidaten worden gesteld. Een
desbetreffend voorstel dient schriftelijk te worden ingediend bij directeur en
moet zijn ondertekend door ten minste drie leden. Indien geen
tegenkandidaten zijn gesteld worden de door het Bestuur voorgestelde
personen geacht te zijn gekozen.

Artikel 6
1 De voorzitter en de vice-voorzitters hebben ten hoogste drie jaar zitting en
treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. Alleen de
voorzitter is eenmaal onmiddellijk herkiesbaar voor een periode van drie
jaar. In de vergadering, bedoeld in lid 2 van artikel 16, wordt voorzien in de
vacatures in het Bestuur, die ontstaan door het volgens rooster aftreden
van bestuurders. Onmiddellijk na afloop van deze vergadering treedt de
nieuw verkozen bestuurder in de plaats van de afgetreden bestuurder
2 Afwijking van de regel omtrent (niet) herkiesbaarheid, vervat in lid 1, is
slechts toegestaan, indien het Bestuur met unanimiteit van stemmen van de
aanwezige bestuurders uitspreekt, dat ten aanzien van een bestuurder
afwijking van deze regel om gewichtige, in het besluit te noemen, redenen
in het belang van de Vereniging zou zijn.
3 De Ledenvergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Alvorens een zodanig besluit wordt genomen, wordt de
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5
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7

desbetreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden
of te doen verantwoorden.
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
Een bestuurder treedt tussentijds af op de dag, waarop hij de hoedanigheid
verliest, op grond waarvan hij als zodanig is gekozen.
In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Lid 1
laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.
Een niet voltallig Bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 7
1 Het Bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar.
2 De Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door een
agendacommissie te bepalen tijd en plaats.
3 De agendacommissie bestaat uit de voorzitter, de beide vice-voorzitters en
de directeur.
4 De oproeping van de bestuurders tot een vergadering geschiedt in opdracht
van de voorzitter van het Bestuur door de directeur door schriftelijke of
digitale mededeling aan elke bestuurders tenminste zeven dagen tevoren,
tenzij het de agendacommissie om dringende redenen een kortere termijn
bepaalt, die echter niet korter mag zijn dan twee werkdagen, de dag van
uitschrijving en van vergaderen niet meegerekend. Tegelijk met de
oproeping wordt een agenda, voor zover nodig met toelichting, aan het
bestuur verzonden.
5 De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter. Hij
wordt bij afwezigheid vervangen door één van de vice-voorzitters, terwijl als
ook deze afwezig zijn de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

Artikel 8
1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en de
vertegenwoordiging van de vereniging. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter of zijn
plaatsvervanger, mits tezamen handelende met de secretarispenningmeester of met een andere bestuurder.
2 Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden, of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Artikel 9
De Bestuur kan besluiten tot het toekennen van een vergoeding aan de
voorzitter. Het Bestuur stelt de hoogte van de vergoeding vast. De overige
bestuurders kunnen geen kosten aan de Vereniging in rekening brengen. Zij
genieten geen inkomsten ten laste van de vereniging.
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Artikel 10
1 Het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft
van het aantal bestuurders aanwezig is.
Ontbreekt het quorum dan kunnen in de eerstvolgende vergadering
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, met betrekking tot het
desbetreffende agendapunt een geldig besluit worden genomen.
2 De voorzitter kan schriftelijk of digitaal de stem van de overige bestuurders
over enig voorstel met betrekking tot een onderwerp doen uitbrengen. Een
op deze wijze eenstemmig door alle stemgerechtigde bestuurders genomen
besluit geldt als wettig bestuursbesluit.

Commissies en Stuurgroepen
Artikel 11
1 Het bestuur kan commissies instellen.
2 De taak van deze commissies kan zowel van adviserende als van
uitvoerende aard zijn.
3 Het Bestuur kan stuurgroepen instellen. De samenstelling en werkwijze van
deze stuurgroepen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ledenvergaderingen
Artikel 12
1 Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dat nodig
acht, doch tenminste één keer per jaar, of, op een termijn van niet meer dan
vier weken, indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
Ledenvergadering hiertoe een schriftelijk verzoek heeft gericht tot de
voorzitter door tussenkomst van de directeur, met vermelding en toelichting
van de te behandelen punten.
Wordt aan dat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven, dan
hebben bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen van de verzochte
vergadering over te gaan op de wijze waarop het Bestuur de
Ledenvergadering bijeenroept.
Deze vergadering kan in haar eigen leiding voorzien.
2 Besluiten van een Ledenvergadering zijn slechts geldig, indien zij
onderwerpen betreffen die op de agenda waren vermeld. In spoedeisende
gevallen kunnen besluiten, betreffende onderwerpen die niet op de agenda
waren vermeld, worden genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3 De Ledenvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter van het
Bestuur. Bij diens afwezigheid is artikel 7 lid 5 van overeenkomstige
toepassing.
4 De Ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien meer dan
de helft van het aantal leden aanwezig is. Ontbreekt het quorum dan
kunnen in de eerstvolgende vergadering ongeacht het aantal aanwezige
leden, met betrekking tot de desbetreffende onderwerpen geldige besluiten
worden genomen.
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Bijeenroeping, toegang
Artikel 13
1 De Ledenvergaderingen worden gehouden op een door de
agendacommissie te bepalen tijd en plaats. De oproeping van de leden tot
een vergadering geschiedt in opdracht van de voorzitter van het Bestuur
door de directeur door schriftelijke of digitale mededeling aan elk lid
tenminste zeven dagen tevoren, tenzij de agendacommissie om dringende
redenen een kortere termijn bepaalt, die echter niet korter mag zijn dan
twee werkdagen, de dag van uitschrijving en van vergaderen niet
meegerekend.
Tegelijk met de oproeping wordt een agenda, voor zover nodig met
toelichting, aan de leden verzonden.
2 Toegang tot de Ledenvergadering hebben leden van de Vereniging,
alsmede degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de Ledenvergadering
zijn uitgenodigd of toegelaten.

Stemmingen
Artikel 14
1 Dit artikel is van gelijke toepassing op Bestuursvergaderingen en
Ledenvergaderingen.
a. Elk lid brengt in de vergadering een aantal stemmen uit naar
evenredigheid van het gezamenlijke aantal administratieve
aansluitingen, overeenkomstig het hieromtrent in het Huishoudelijk
Reglement bepaalde.
b. De voorzitter brengt in de Bestuursvergaderingen één stem uit en heeft
in Ledenvergaderingen geen stemrecht.
c. Elk buitengewoon lid als bedoeld in artikel 3 lid 2a brengt in de
Ledenvergadering één stem uit. Buitengewone leden als bedoeld in
artikel 3 lid 2b hebben geen stemrecht.
d. Een lid kan aan een ander lid alsook aan een buitengewoon lid volmacht
verlenen om alle aan hem toekomende stemmen dan wel een of meer
daarvan uit te brengen in de vergadering. De wijze van het stemmen bij
volmacht wordt in het Huishoudelijk Reglement nader geregeld.
2 In alle vergaderingen wordt er in het besluitvormingsproces naar consensus
gestreefd. Met inachtneming van het hiervoor bepaald en, voor zover in
deze statuten niet anders is bepaald, worden indien er geen consensus kan
worden bereikt, besluiten genomen met volstrekte meerderheid van
uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen en ondertekende
stembriefjes zijn van onwaarde.
3 Indien één of meer leden - met redenen omkleed- tijdens de
besluitvormingsprocedure aangeven dat zij een onderwerp existentieel
vinden en de vergadering hierover niet anders besluit, zorgt het bestuur
voor een bijzondere besluitvormingsprocedure. Deze procedure wordt
nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld, en heeft tot gevolg in het geval
onverhoopt geen consensus wordt bereikt dat het betreffende besluit niet
ten uitvoer wordt gelegd en geen rechtsgevolg heeft.
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4 Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Bij staking van stemmen
over zaken is het voorstel verworpen.
5 Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, met ongetekende en
toegevouwen briefjes. Indien bij de eerste stemming geen van de
kandidaten de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft herstemming plaats
tussen beide kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Bij staking van stemmen beslist het lot.

Geldmiddelen
Artikel 15
1 De inkomsten van de Vereniging bestaan uit de algemene jaarlijkse
bijdragen van de leden, vergoedingen voor bewezen diensten en overige
baten.
2 De algemene jaarlijkse bijdrage voor elk lid wordt, gelet op de begroting,
berekend op grond van normen, die mede verband houden met de omvang
van het in artikel 3 lid 1 bedoelde onderneming.
Deze normen wordt bij de begroting overgelegd en tegelijk met deze
vastgesteld.
3 Elk lid verbindt zich door zijn toetreding tot de Vereniging aan het Bestuur
de gegevens te verschaffen, nodig voor de vaststelling van zijn jaarlijkse
bijdrage.
4 Vergoedingen voor bewezen diensten worden tevoren door het Bestuur of
volgens door het Bestuur gegeven richtlijnen door de directeur vastgesteld.
5 De secretaris-penningmeester is belast met het beheer van de
geldmiddelen van de Vereniging, voor welk beheer hij aan het Bestuur
rekening en verantwoording schuldig is. Het bestuur - kan zich voor dit
toezicht doen bijstaan door de in lid 2 van artikel 16 bedoelde accountant.

Artikel 16
1 Het Bestuur maakt uiterlijk in de maand november van elk verenigingsjaar
een ontwerpbegroting van baten en lasten voor het volgende
verenigingsjaar op. Het biedt dit ontwerp tenminste één week voor de
datum van de hierna bedoelde vergadering aan de leden aan ter
vaststelling door de uiterlijk in de maand december bijeen te roepen
Ledenvergadering.
2 Het Bestuur biedt telkenjare aan de leden een verslag aan over de
werkzaamheden en de toestand van de Vereniging, een rekening van baten
en lasten over het vorige verenigingsjaar en een balans per eenendertig
december van dat jaar, vergezeld van een rapport van een door het Bestuur
aangewezen accountant. Deze jaarstukken behoeven de goedkeuring van
de - behoudens verlenging door de Ledenvergadering - uiterlijk in de maand
juni van elk jaar bijeen te roepen Ledenvergadering.

Artikel 17
De goedkeuring van de rekening van baten en lasten over een verenigingsjaar
en van de balans per eenendertig december van dat jaar strekt het Bestuur tot
décharge voor zijn beheer.
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Huishoudelijk Reglement
Artikel 18
1 Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en zo nodig gewijzigd bij
besluit van de Ledenvergadering, genomen met gewone meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen.
Het mag geen bepalingen in strijd met de wet of deze statuten bevatten,
doch kan overigens alles regelen, waar omtrent in deze statuten geen
regeling is getroffen.
2 Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement
moet ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering, waarin
het zal worden behandeld, aan de leden van de Vereniging zijn verzonden.

Bureau
Artikel 19
1 Het Bestuur stelt een directeur aan. Deze is belast met de dagelijkse leiding
van het Bureau van de vereniging.
2 Het Bestuur kan aan de directeur de volmacht verlenen om de Vereniging
tegenover derden te vertegenwoordigen.
3 De directeur kan geen lid van de Vereniging binnen de Vereniging
vertegenwoordigen. Hij woont de vergaderingen van het Bestuur en de
Ledenvergaderingen bij en kan daarin het woord voeren. Het Bestuur kan
besluiten ook buiten tegenwoordigheid van de directeur te vergaderen.
4 Het Bestuur regelt de rechtspositie en de bezoldiging van de directeur.

Artikel 20
De directeur stelt de besluitenlijst op van de vergaderingen van het Bestuur,de
Ledenvergaderingen en de commissies, die in een volgende vergadering - na
zo nodig te zijn gewijzigd - worden vastgesteld.

Artikel 21
De directeur kan onder goedkeuring van het Bestuur één of meer medewerkers
van het Bureau machtigen de Vereniging buiten rechte te vertegenwoordigen,
binnen de grenzen van de aan de directeur gedelegeerde bevoegdheid en
binnen de grenzen en op voorwaarden, in de desbetreffende machtiging(en)
omschreven.

Artikel 22
De inrichting en de werkwijze van het Bureau worden geregeld door de
directeur, onder toezicht van het Bestuur.
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Artikel 23
1 De aanstelling en bevordering van de voor een goede functionering van het
Bureau benodigde medewerkers geschieden door de directeur.
2 Bij de vaststelling van salarisschalen voor de medewerkers van het Bureau
en de inpassing in die schalen, alsmede ten aanzien van de overige
arbeidsvoorwaarden zullen normen worden gehanteerd, die overeenkomen
met die welke gelden voor vergelijkbaar personeel bij gelijksoortige al dan
niet geprivatiseerde (semi-) overheidsdiensten.

Artikel 24
1 Bij de aanstelling van de directeur verstrekt deze aan het Bestuur een
getekende verklaring, dat hij met de inhoud van deze statuten en het
Huishoudelijk Reglement bekend is en dat hij alle wetenschap, het beheer,
de financiële en technische leiding en alle daarmee verband houdende
zaken, de in artikel 3 lid 1 en 2 bedoelde ondernemingen betreffende, die
hem uit hoofde van zijn functie bekend zijn geworden, zal beschouwen als
van vertrouwelijke aard te zijn.
2 Het dienstverband van de directeur kan door deze dan wel door het Bestuur
door opzegging worden beëindigd, doch slechts met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste drie maanden.

Artikel 25
1 De directeur kan door het Bestuur worden geschorst voor een termijn van
ten hoogste drie maanden. De redenen van de schorsing worden aan de
betrokkene schriftelijk medegedeeld, tegelijk met de mededeling van de
schorsing.
2 Zonder dat de in artikel 24 lid 2 genoemde opzeggingstermijn in acht
behoeft te worden genomen, kan hierop ontslag volgen, doch niet dan
nadat de betrokkene in de gelegenheid is geweest zich voor het Bestuur te
verantwoorden of te doen verantwoorden.
3 Ontslag wordt verleend of de directeur wordt in zijn functie hersteld binnen
de voor de schorsing gestelde termijn.
4 In geval van schorsing blijft de directeur in het genot van zijn bezoldiging,
tenzij het Bestuur tot het tegendeel besluit, en daarvoor redelijke gronden
heeft.

Artikel 26
Het Bestuur kan een plaatsvervangend directeur aanwijzen om de directeur bij
afwezigheid of tijdelijke verhindering te vervangen.
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Wijziging statuten en ontbinding van de Vereniging
Artikel 27
1 Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de
Ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
2 De Vereniging kan worden ontbonden bij besluit van de Ledenvergadering,
genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3 De besluiten, bedoeld in de leden 1 en 2, kunnen slechts worden genomen,
indien in de desbetreffende Ledenvergadering drie/vierde van het aantal
leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan,
onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, op een binnen zes maanden
bijeen te roepen nieuwe Ledenvergadering met tweederde van de
uitgebrachte stemmen tot wijziging van de statuten, respectievelijk
ontbinding van de Vereniging, worden besloten.
4 Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de
Vereniging moet tenminste veertien dagen voor de datum van de
vergadering, waarin het zal worden behandeld, aan de leden van de
Vereniging zijn verzonden.
5 Na een besluit tot ontbinding wordt de liquidatie van de bezittingen van de
Vereniging geregeld door het Bestuur, zulks met inachtneming van het
bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de
Ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het
doel van de Vereniging overeenstemmen.

Slotbepaling
Artikel 28
Het Bestuur beslist in alle gevallen, waarin de statuten en het Huishoudelijk
Reglement niet voorzien.
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Huishoudelijk Reglement
(cfm. artikel 18 van de Statuten), zoals dit met ingang van 1 januari 2009 luidt
overeenkomstig het besluit van het Bestuur van 11 december 2008.

Leden
Artikel 1
1 Om lid der Vereniging te worden, dient de aanvrager een daartoe
strekkende schriftelijke aanvraag aan de directeur te zenden.
2 Het Bestuur zal bij het beoordelen van de aanvraag nagaan of de
aanvrager voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals in de
statuten van de Vereniging verwoord.
3 Van het besluit omtrent de toelating of afwijzing als lid wordt de aanvrager
schriftelijk kennis gegeven door het Bestuur.

Taakstelling Bestuur
Artikel 2
De taken van het Bestuur zijn:
1 Het vorm geven aan en bewaken van de doelstellingen en de koers van de
Vereniging.
2 Het initiëren en begeleiden van discussies binnen de Vereniging, met name
indien deze betrekking hebben op zaken als bedoeld in artikel 6.
3 Het toezicht houden op het Bureau.
4 Andere wettige middelen aan te wenden die aan het besturen van de
Vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Stuurgroepen
Artikel 3.1
Het Bestuur besluit tot het instellen van een stuurgroep, de afbakening van het
beleidsveld, de doelen en generieke opdrachten aan de stuurgroep. De
opdracht wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3.2
1 De stuurgroep adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
2 Standpunten van een stuurgroep kunnen pas na vaststelling door het
bestuur of in voorkomend geval de Ledenvergadering gelden als openbaar
standpunt van de sector.
3 De stuurgroep belegt tenminste één maal per jaar voor de leden een
bijeenkomst waar ontwikkelingen betreffende het thema van de stuurgroep
aan de orde komen.
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4 De stuurgroep komt in ieder geval bijeen indien:
a. Tenminste 4 leden daartoe, onder opgaaf van redenen, de wens te
kennen hebben gegeven.
b. De voorzitter zulks wenselijk acht.
5 De stuurgroep kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.
6 Van de vergaderingen van de stuurgroep worden verslagen bijgehouden.
a. Deze worden ter beschikking gesteld van leden van de stuurgroep,
alsmede ter kennisgeving aan de directeur gezonden.
b. De voorzitter van de stuurgroep kan besluiten een goedgekeurd verslag
aan derden ter beschikking te stellen.
7 De stuurgroepen brengen schriftelijk een beknopt jaarverslag uit aan het
bestuur, waarin de hoofdlijnen van beleid en de aan het bestuur gegeven
adviezen zijn opgenomen.

Artikel 3.3
1 De voorzitter van de stuurgroep, is lid van de directie van een lidbedrijf en
wordt door het bestuur benoemd.
2 De secretaris is een door de directeur aangewezen beleidsmedewerker van
het bureau.
3 De overige leden bestaan uit maximaal één vertegenwoordiger per
lidbedrijf.

Artikel 3.4
1 Stuurgroepen worden jaarlijks automatisch per 31 december ontbonden.
2 Leden van de stuurgroep worden jaarlijks benoemd.
3 Een lid van een stuurgroep kan zich voor een vergadering niet laten
vervangen.
4 Tussentijdse opvulling van vacatures is mogelijk voor het resterende
gedeelte van het jaar.
5 Afgevaardigde leden zijn telkenmale herbenoembaar.

Artikel 3.5
In gevallen waarin dit artikel niet voorziet bepaalt de stuurgroep haar eigen
werkwijze.

Commissies
Artikel 4
1 Commissies kunnen worden ingesteld door het Bestuur Het besluit, waarbij
een commissie als bedoeld in artikel 11 van de Statuten word ingesteld,
bevat een omschrijving van de taak van de commissie.
2 De commissies brengen ten minste eenmaal per jaar schriftelijk rapport uit
aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.
3 Het orgaan, dat de commissie instelt, bepaalt zo mogelijk eveneens het
tijdstip, waarop de commissie haar taak moet hebben volbracht.
4 De commissies mogen slechts uitgaven doen binnen het raam van de door
het Bestuur aan te wijzen begrotingsposten.
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5 De commissies kunnen de Vereniging niet jegens derden binden.
6 De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan, tenzij het orgaan,
dat de commissie heeft ingesteld zelf een voorzitter heeft aangewezen.
7 Het secretariaat van de commissies berust in het algemeen bij het Bureau
van de Vereniging.
8 Het orgaan, dat de commissie instelt, benoemt en ontslaat de leden van de
commissie.
9 De commissie wordt opgeheven door het orgaan, dat haar heeft ingesteld.
10 De leden van de commissies kunnen de kosten, die rechtstreeks
voortvloeien uit het bijwonen van de commissievergaderingen, zoals reisen verblijfkosten, declareren bij het Bureau van de Vereniging.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 5
De bijdragen van de leden worden jaarlijks berekend op grond van:
Een voor ieder lid gelijk vast bedrag, dat het quotiënt is tussen:
• 22% van het verschil tussen de begrote lasten en begrote baten, en
• het aantal leden.
Een variabel bedrag, dat het quotiënt is van:
• 78% van het verschil tussen de begrote lasten en begrote baten, en
• het aantal administratieve aansluitingen van een lid en het totaal aantal
administratieve aansluitingen van de gezamenlijke leden (beide ultimo van
het jaar t-2).
De gegevens voor de berekening van de bijdrage worden telkenjare ontleend
aan de gegevens uit de jaarrekeningen t-2 van de leden. Indien een lid niet in
staat is de bedoelde gegevens tijdig te verschaffen, zal voorlopig een zo
nauwkeurig mogelijke opgave worden ingediend, vergezeld van een aparte
specifieke accountantsverklaring. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd per
15 februari.

Stemmingen
Artikel 6
Elk lid brengt in de Bestuursvergadering en de Ledenvergadering zijn stemmen
uit. Het aantal stemmen per lid komt overeen met zijn procentuele bijdrage aan
de totale contributie. Het totaal aantal stemmen bedraagt 100.

Artikel 7
1 De voorzitter kan in elke vergadering een commissie voor het opnemen van
de stemmen benoemen.
2 De voorzitter stelt het resultaat van de stemming vast.
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Artikel 8
1 Ingevolge artikel 14 lid 4 van de statuten kunnen één of meer leden - met
redenen omkleed - aangeven dat zij een onderwerp existentieel vinden.
2 Indien de vergadering niet anders besluit, zorgt het bestuur voor een
bijzondere besluitvormingsprocedure.
3 Deze procedure is gericht op het bereiken van acceptatie van het besluit
(consent).
4 Wordt geen consent bereikt, dan ziet de vereniging af van doorvoering van
het besluit.
5 De volmacht als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten dient schriftelijk
te geschieden en uiterlijk bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter
door tussenkomst van de directeur te zijn overgelegd.
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