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REGLEMENT DIRECTE SECTORALE
AFDELINGEN

1. BEGRIPSBEPALINGEN
•

ADSA: de vergadering van Afgevaardigden van Directe Sectorale Afdelingen in het ledenparlement.

In gevolge artikel 28.7. van de statuten van de FNV worden bij reglement nadere regels omtrent de algemene

•

Afgevaardigde: een natuurlijke persoon die door een directe sectorale afdeling met inachtneming van het

Voor de toepassing van dit reglement wordt aan de navolgende begrippen de navolgende betekenis toegekend:

bepaalde in de statuten is verkozen in het ledenparlement;

inrichting van de directe sectorale afdelingen vastgesteld.
•

Algemeen bestuur: het bestuur van de FNV-vereniging, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en

Dit reglement is van toepassing op de directe sectorale afdelingen van de FNV-vereniging, inclusief de aanwezige

zoals bedoeld in artikel 1.1.d en hoofdstuk V van de statuten. Daar waar in de tekst sprake is van acties of

onderliggende sectorale eenheden. Dit reglement vormt het kader voor de reglementen van de specifieke directe

maatregelen door het bestuur, zijn acties of maatregelen bedoeld die onder de verantwoordelijkheid van het
algemeen bestuur vallen.

sectorale afdelingen die op voorstel van de desbetreffende directe sectorale afdeling en met goedkeuring van het
ledenparlement door het algemeen bestuur worden vastgesteld conform artikel 29.4 van de statuten.

•

Alle leden van de sector: alle leden-natuurlijke personen die tot een sector behoren.

Daar waar in het Reglement Directe Sectorale Afdelingen is opgenomen dat een directe sectorale afdeling bepaalde

•

Behorend tot een sector: een lid-natuurlijke persoon van de FNV behoort op grond van artikel 28.3 van de
s tatuten tot één (1) sector.

keuzes kan maken en bepaalt hoe bepaalde zaken in het sectorreglement worden opgenomen, geldt daarom dat dit
onder voorbehoud van goedkeuring door het ledenparlement en vaststelling door het algemeen bestuur is.

•

Commissie van stemopneming: een groep personen, ingesteld door het algemeen bestuur en bestaande uit
leden en FNV-medewerkers, die het algemeen bestuur ondersteunt bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Het algemeen bestuur van de FNV heeft op 20 november 2018 het onderhavige reglement, na goedkeuring van het

•

Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de FNV, zoals bedoeld in artikel 21 van de statuten.

ledenparlement op 15 juni 2018, vastgesteld.

•

Directe sectorale afdeling: een door het ledenparlement op voorstel van het algemeen bestuur erkende
organisatorische eenheid van leden-natuurlijke personen binnen de FNV-vereniging.

•

Directe/indirecte verkiezingen: zie middellijk/onmiddellijk

•

Draaiboek: overzicht met tijdsindeling, praktische en logistieke invulling van de verkiezingen, zoals bedoeld in
artikel 5.2 van dit reglement.

•

FNV: zie FNV-vereniging

•

FNV-vereniging: de Federatie Nederlandse Vakbeweging, afgekort: FNV, een vereniging met volledige rechts
bevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531840;
in dit reglement verder aangeduid als (de) FNV.

•

Getrapte/niet-getrapte verkiezingen: zie middellijk/onmiddellijk

•

Kaderfunctie: een functie/taak binnen de FNV die wordt uitgeoefend door een kaderlid.

•

Kaderlid: een lid van de FNV dat is gekozen in enig verenigingsorgaan en/of structureel werkzaamheden verricht voor de FNV als onbezoldigd vrijwilliger.

•

Kandidaatstelling: het proces, voorafgaande aan de verkiezingen, waarin duidelijk wordt wie belangstelling
heeft om verkozen te worden, zoals uitgewerkt in artikel 5.10 van dit reglement.

•

Kiesgroep: een voor de verkiezing van leden van een sectorale eenheid door de sectorraad vastgestelde
indeling waar alle leden van de sector onder vallen, op basis waarvan zetels worden verdeeld en op basis waarvan leden zich kandidaat kunnen stellen en/of kunnen stemmen (voorbeelden van kiesgroepen: subsectoren,
branches, indeling in regio’s, secties).

•

Leden: de leden van de FNV-vereniging: zowel leden-natuurlijke personen als leden-rechtspersonen.

•

Ledenparlement: de algemene vergadering van de FNV, bestaande uit afgevaardigden A en afgevaardigden B
als bedoeld in artikel 31.2 van de statuten.

•

Middellijk: Leden van de sectorraad en (indien van toepassing) het sectorbestuur moeten middellijk of
onmiddellijk benoemd worden door de leden. Middellijk houdt in dat een lid een stem uitbrengt op een
kandidaat voor een andere (lagere) eenheid in de sector. Die eenheid kiest/benoemt vervolgens de sectorraad
of het sectorbestuur. Bij middellijke verkiezingen moet het uitbrengen van de stem door het lid gericht zijn op
de uiteindelijke b
 enoeming, maar kan het lid geen directe stem uitbrengen voor een bepaalde eenheid. Ook wel
indirecte v
 erkiezingen genoemd, of getrapte verkiezingen.

•

Onmiddellijk: Leden van de sectorraad en (indien van toepassing) het sectorbestuur moeten middellijk of
onmiddellijk benoemd worden door de leden. Onmiddellijk houdt in dat alle leden van een sector direct kunnen
stemmen op de kandidaten van een eenheid. Ook wel directe verkiezingen genoemd, of niet-getrapte
verkiezingen.

•

Profiel: de beschrijving van de functies en beoogde competenties van sectorraadslid, sectorbestuurslid en lid
van de uitvoerende agendacommissie zoals bedoeld in artikel 5.6 van dit reglement.

•

Regio: een door een directe sectorale afdeling erkende indeling op geografische basis van leden-natuurlijke
personen binnen een directe sectorale afdeling.
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•

Reglement: een samenstel van afspraken, bepalingen en regels zoals genoemd in artikel 45.1 van de statuten
of zoals bedoeld in artikel 45.2 van de statuten.

2. ALGEMEEN

Schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg tot stand gekomen

2.1

leesbaar en reproduceerbaar besluit of bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid

Het doel van een directe sectorale afdeling is het behartigen van de belangen van de leden die tot de betreffende

kan w
 orden vastgesteld.

directe sectorale afdeling behoren, binnen het beleid dat de FNV heeft vastgesteld.

•

Sector: een directe sectorale afdeling.

Een directe sectorale afdeling kan een grondslag en doelstellingen voor de betreffende sector formuleren. Deze

•

Sectorbestuur: het bestuur van een sectorale afdeling.

moeten passen binnen de grondslag en doelstellingen van de FNV.

•

Sectorraad: de algemene vergadering van leden van een sector.

•

Sectorreglement: het reglement van een sectorale afdeling.

2.2

•

Statuten: de statuten van de FNV.

Om het doel te bereiken kan een directe sectorale afdeling – binnen de aan haar toegekende bevoegdheden – onder andere:

•

Subsector: een door een directe sectorale afdeling erkende organisatorische eenheid van leden-natuurlijke

•

•

•
•

WERKWIJZE EN TAKEN
de betrokkenheid van leden bevorderen door:

personen binnen een directe sectorale afdeling.

-- contact te onderhouden met de leden in het algemeen;

Tijdig: op of voor de aangewezen momenten zoals opgenomen in het draaiboek of zoals bepaald door het

-- de leden te mobiliseren voor vakbondsactiviteiten;

algemeen bestuur.

-- ledenvergaderingen en scholings-, discussie- en themabijeenkomsten te organiseren;

Toetsingscommissie: een door de sectorraad ingestelde commissie van ten minste drie (3) leden, die de

-- nieuwe leden te werven door onder meer ledenwerf- en promotiebijeenkomsten en- campagnes te organiseren;

benoembaarheid van de kandidaten in sectorraad, sectorbestuur of lid van de uitvoerende agendacommissie

-- organen/eenheden/verbanden/contactpersonen te stimuleren en te ondersteunen die de betrokkenheid

beoordeelt.

van de leden bij het vakbondswerk vergroten. Hiertoe behoren ook de medezeggenschapsorganen bij

-- In het geval van niet-bindende toetsing geeft de Toetsingscommissie aan welke kandidaten wel of niet

bedrijven, instellingen en andere organisaties;

geschikt worden geacht.
-- In het geval van bindende toetsing bepaalt de Toetsingscommissie welke kandidaat wel of niet op de

-- de leden binnen de sector informeren, organiseren en zo nodig mobiliseren.
•

kandidatenlijst wordt gezet.
•

GRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN

Uitvoerende agendacommissie: leden van de sectorraad die belast worden met specifieke taken (bij voorbeeld

de collectieve behartiging van de belangen van haar leden, zoals het afsluiten van collectieve overeenkomsten, bevorderen. Zie daarvoor de afzonderlijke bepalingen over collectieve overeenkomsten in het huishoudelijk reglement.

•

de individuele dienstverlening aan leden, bijvoorbeeld via kaderleden die daarvoor zijn opgeleid, ondersteunen.

bestuurstaken

2.3

VAKBONDSDEMOCRATIE

Verkiezing: De procedure die leidt tot de verkiezing van leden van de sectorraad, leden van het sectorbestuur of

De taken van een directe sectorale afdeling worden uitgevoerd door één of meer (niet-statutaire) sectorale organen,

van de uitvoerende agendacommissie. Dit reglement heeft betrekking op de verkiezingen binnen de directe

die zijn gekozen volgens democratische uitgangspunten vast te leggen in de statuten, dit reglement en de

sectorale afdelingen van de FNV en niet op de verkiezingen binnen de indirecte sectorale afdelingen van de FNV.

reglementen per sector.

Verkiezingsprocedurecommissie: een door de sectorraad ingestelde commissie die toetst of de verkiezingen

Keuzes met betrekking tot verdeling van taken en bevoegdheden, inclusief delegatie van bevoegdheden door de

van leden voor de sectorale eenheden conform de van toepassing zijnde regels zijn verlopen

sectorraad aan andere sectorale eenheden, worden opgenomen in de reglementen per sector.

voorzitten vergadering sectorraad of opstellen agenda van de vergadering van de sectorraad), niet zijnde
•

•
•
•

Website: 1) de reguliere website van de FNV; 2) de website die de FNV speciaal voor een verkiezing heeft
ingericht.

2.4

ONDERSTEUNING ALGEMEEN BESTUUR EN LEDENPARLEMENT

Werkorganisatie: het geheel van medewerkers die in dienst zijn van de FNV

Iedere directe sectorale afdeling ondersteunt het beleid van het algemeen bestuur en het ledenparlement. Zij
informeert deze organen gevraagd en ongevraagd over de algemene gang van zaken in de betreffende directe
sectorale afdeling, bijvoorbeeld door het jaarverslag en evaluaties van het sectorale beleid. Iedere sectorale afdeling
geeft het algemeen bestuur zonder voorbehoud en binnen de gestelde termijn, de voor de planning- en control-
cyclus gewenste informatie en overlegt de bescheiden die daarbij horen.
2.5

BEVOEGDHEDEN

De bevoegdheden van de directe sectorale afdelingen zijn opgenomen in de statuten.
Iedere directe sectorale afdeling werkt in zijn eigen sectorreglement uit welke eenheid of welk orgaan van de
betreffende directe sectorale afdeling bevoegd is tot uitoefening van de aan haar toekomende bevoegdheden.
2.6

INFORMATIE M.B.T. NIEUWE SECTORALE AFDELINGEN (RECHTSPERSONEN)

Indien een rechtspersoon die, actief is op hetzelfde werkterrein als een directe sectorale afdeling, als lid van de FNV
wenst toegelaten te worden, stelt het algemeen bestuur de sectorraad van de betreffende directe sectorale
afdeling daarvan op de hoogte en verschaft haar de nodige informatie.
2.7

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Samenwerking van een sectorale afdeling met een of meer andere organisaties is toegestaan, mits dit tijdig, dus van
tevoren, schriftelijk is gemeld aan het algemeen bestuur, en mits de samenwerking niet zodanig wordt ingericht dat deze
juridisch als een personenvennootschap zou kunnen worden gekwalificeerd en/of namens de FNV bindende afspraken
worden aangegaan. Het algemeen bestuur is bevoegd aan een dergelijke samenwerking voorwaarden te verbinden.
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3. SECTORREGLEMENT
3.1

SECTORREGLEMENT

a.	Elke directe sectorale afdeling stelt een sectorreglement op dat past binnen de daartoe in de statuten en dit
reglement gestelde algemene kaders. In het sectorreglement legt de sectorale afdeling in ieder geval de

4. 	INRICHTING SECTORALE
EENHEDEN
•

keuzes vast die op basis van dit reglement gemaakt kunnen worden.

Een directe sectorale afdeling kent in ieder geval de volgende eenheden:
-- De sectorraad

b.	Daarnaast kan elke directe sectorale afdeling ook de volgende onderwerpen in diens sectorreglement opne-

-- De vergadering (of bijeenkomst van) alle leden van de directe sectorale afdeling

men en uitwerken:

-- Afvaardiging vanuit de sector naar het ledenparlement, bestaande uit de door de betreffende directe

-- Maximum aantal kaderfuncties: Een sector kan zelf bepalen of zij wel of geen maximum willen opnemen in

sectorale afdeling benoemde afgevaardigden A.

haar reglement voor het aantal kaderfuncties dat iemand tegelijkertijd kan uitoefenen.

•

De sectorraad van elke sector kan voor voorbereidende en uitvoerende taken zelf kiezen of de sector daarvoor:

-- Contact achterban: Elke sector bepaalt zelf welke afspraken zij wil opnemen in haar sectorreglement over

-- Óf een sectorbestuur wil instellen;

het onderhouden van contacten met de achterban door de sectorraad of het sectorbestuur.

-- Ó f uit het midden van de sectorraad leden van de uitvoerende agendacommissie wil aanstellen zoals een

c.	Elke directe sectorale afdeling gebruikt voor het opstellen van het sectorreglement de in de bijlage opgenomen basistekst.

voorzitter en/of secretaris.
•

Deze keuze neemt de sector op in het sectorreglement.

4.1

SECTORRAAD

a.	Iedere sector stelt een sectorraad in die het beleid bepaalt en richtinggevende besluiten neemt.
b.	De sectorraad is samengesteld uit leden die middellijk of onmiddellijk zijn gekozen, door en uit alle leden die
tot de sector behoren. De sectorraad van elke sector bepaalt zelf de wijze van verkiezing van de sectorraad
(middellijk of onmiddellijk). Deze wijze wordt uitgewerkt in het sectorreglement van een sector.
c.	De sectorraad van elke sector bepaalt zelf de omvang van de sectorraad. Deze omvang wordt opgenomen in
het sectorreglement van deze sector.
d.	Een lid van de sectorraad heeft daarin zitting voor de duur van 4 jaar. Voor de directe sectorale afdeling FNV
Jong geldt een zittingstermijn van 2 jaar.
e.	Met ingang van de sectorale verkiezingen van 2019 is een lid van de sectorraad aansluitend maximaal twee
keer herkiesbaar. Indien binnen een kiesgroep enkel personen zich kandidaat hebben gesteld die niet voldoen
aan het gestelde in artikel 4.1e, kan het algemeen bestuur ontheffing verlenen en deze kandidaten toch
toelaten tot de verkiezing.
f.	Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt voor de desbetreffende benoemingsperiode op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
4.2

SECTORBESTUUR

a.	Indien een directe sectorale afdeling heeft gekozen voor een sectorbestuur, dan geschiedt de benoeming van
de leden van het sectorbestuur door de sectorraad, tenzij in het sectorreglement van de betreffende sector
een andere wijze van benoeming is opgenomen. Voorwaarde bij een andere wijze is dat elk lid van de sector
middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming van sectorbestuursleden kan deelnemen.
b.	Tenzij het sectorreglement anders bepaalt, wijst het sectorbestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester aan.
c.	Iedere sector bepaalt zelf de omvang van diens sectorbestuur. Deze omvang wordt opgenomen in het sector
reglement van de betreffende sector.
d.	Een lid van het sectorbestuur heeft daarin zitting voor de duur van 4 jaar. Voor de directe sectorale afdeling
FNV Jong geldt een zittingstermijn van 2 jaar.
e.	Met ingang van de sectorale verkiezingen van 2019 is een lid van het sectorbestuur aansluitend maximaal
twee keer herbenoembaar.
f.	Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt voor de desbetreffende benoemingsperiode op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
4.3

UITVOERENDE AGENDACOMMISSIE

a.	Indien een sector heeft gekozen voor instelling van een uitvoerende agendacommissie, dan worden de leden
hiervan uit het midden van de sectorraad benoemd.
b.	De sectorraad bepaalt zelf de wijze van benoeming van de leden van de uitvoerende agendacommissie. Deze
keuze wordt opgenomen in het sectorreglement.
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c.	Iedere sector bepaalt zelf de omvang van de uitvoerende agendacommissie met de voorwaarde dat het een
oneven aantal moet zijn. Deze omvang wordt opgenomen in het sectorreglement van de sectoren.
d.	Een lid van het de uitvoerende agendacommissie heeft daarin zitting voor de duur van zijn/haar zittingstermijn
in de sectorraad.
e.	Met ingang van de sectorale verkiezingen van 2019 is een lid van de uitvoerende agendacommissie aan
sluitend maximaal twee keer herbenoembaar.

5. 	VERKIEZINGEN SECTORALE
EENHEDEN
5.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

a.	De verkiezingen van de leden van de sectorraad en, indien door de sector ingesteld, van het sectorbestuur

f.	Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt voor de desbetreffende benoemingsperiode op het

vinden in alle sectoren in dezelfde periode plaats. De directe sectorale afdeling Jong heeft, in uitzondering

rooster de plaats van zijn voorganger in.

hierop, halverwege de periode van 4 jaar een extra verkiezingsmoment in verband met de aangepaste zittingstermijn van 2 jaar.

4.4

AFVAARDIGING LEDENPARLEMENT

Bij de verkiezingen van de sectorraad en het sectorbestuur hebben alle leden behorend tot een sector

Verkiezing afgevaardigden: De regels voor de verkiezing van afgevaardigden zijn in de statuten en een afzonderlijk
reglement bepaald.

middellijk of onmiddellijk stemrecht.
b.	Indien een sector ervoor kiest om een uitvoerende agendacommissie uit het midden van de sectorraad te laten

Op initiatief vanuit de directe sectorale afdeling kan contact en overleg met een of meer afgevaardigde(n) van de

kiezen door de sectorraad, dan geldt voor deze verkiezing de hiervoor genoemde bepaling over de periode van

betreffende directe sectorale afdeling plaatsvinden. De wijze waarop contact en ruggespraak plaatsvinden, worden

verkiezen niet.

per directe sectorale afdeling in het reglement van de betreffende afdeling geregeld.
5.2
4.5

OVERIGE SECTORALE EENHEDEN

a.	Binnen de statutaire en reglementaire kaders kan een sectorraad andere (dan in dit reglement genoemde)
eenheden of verbanden (niet-statutaire organen) bij de betreffende directe sectorale afdeling inrichten en

DRAAIBOEK

Het algemeen bestuur stelt ruim vóór de reguliere verkiezingen van de sectorraden en/of sectorbesturen een draaiboek op om de verkiezingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sectoren dienen zich te houden aan de mijlpalen
die in dit draaiboek zijn opgenomen.

laten functioneren waarlangs de leden van de directe sectorale afdeling invloed kunnen uitoefenen, zoals
subsectoren, branches, bedrijfsgroepen en lokale/regionale sectorgroepen.
b.	Een dergelijke eenheid/ een dergelijk verband kan een eigen reglement opstellen. Dit reglement moet worden

5.3

COMMUNICATIE

Het algemeen bestuur zorgt voor de algemene communicatie over de verkiezingen, waaronder een verkiezings

goedgekeurd door de sectorraad en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Het betreft hier bv. sub

website. Het algemeen bestuur zal de reguliere communicatiekanalen van de FNV en mogelijk extra communicatie-

sectorreglementen of reglementen van branches.

middelen hiervoor inzetten. Sectoren bepalen zelf op welke wijze ze verder communiceren over de verkiezingen,

c.	Keuzes met betrekking tot verdeling van taken en bevoegdheden, inclusief delegatie van bevoegdheden door

mits hun uitingen niet in strijd zijn met die van het algemeen bestuur.

de sectorraad aan andere sectorale eenheden, worden opgenomen in het sectorreglement.
5.4

BEKENDMAKING DATUM EN OVERIGE INFORMATIE

Het algemeen bestuur maakt de datum waarop kandidaatstelling voor posities in de sectorraad en/of het sector
bestuur uiterlijk dient plaats te vinden, de datum van de verkiezingen, en de overige informatie tijdig bekend door
deze in het draaiboek op te nemen.
5.5

ZETELVERDELING

Indien een sector er voor kiest om voor een verkiezing de leden onder te verdelen in kiesgroepen, dan moet deze
indeling duidelijk in het sectorreglement worden opgenomen, inclusief de verdeling van zetels.
5.6

FUNCTIEPROFIELEN

a.	Ruim vóór het moment waarop de periode van mogelijke kandidaatstelling aanvangt, stelt de sectorraad een
profiel vast (dat wil zeggen een beschrijving van de functie en kwaliteitseisen) voor de functies in de een
heden die bij de betreffende directe sectorale afdeling zijn ingesteld:
-- Lid sectorraad
-- Lid sectorbestuur
-- Lid van de uitvoerende agendacommissie
b.	In het profiel worden in ieder geval de algemene kwaliteitseisen opgenomen, zoals beschreven in artikel 5.7
van dit reglement.
5.7

KWALITEITSEISEN VOOR ALLE SECTORALE EENHEDEN

•

Kandidaten voor organen van sectorale eenheden (zoals bedoeld in artikel 4 van dit reglement) voldoen aan de
volgende algemene kwaliteitseisen:
-- Lid van de FNV;
-- Ingedeeld bij de sector, waarbinnen de kandidaat zich verkiesbaar stelt;
-- Niet direct of indirect in dienst van de FNV (uitgezonderd leden van FNV Personeel in de sector Diensten);
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-- Ontvangt geen vergoeding van de FNV, anders dan rechtshulp of vergoedingen uit hoofde van het kaderlid-

5.11 TOETSINGSCOMMISSIE

maatschap, en ontving deze niet gedurende een periode van drie jaar voor de (mogelijke) benoeming in de

a.	Elke sector stelt een toetsingscommissie in.

sectorale eenheid;

b.	De sectorraad van elke sector kan bij verkiezingen voor sectorraad en sectorbestuur kiezen tussen een

-- In beginsel beschikbaar voor de duur van de gehele zittingstermijn;

bindende toetsing en een niet-bindende toetsing van de kandidaten. Deze keuze wordt opgenomen in het

-- Voldoet aan de eisen in het vastgestelde functieprofiel van de betreffende sector voor de betreffende

sectorreglement.

functie.

c.	De taak van de toetsingscommissie is om op basis van het vastgestelde profiel de benoembaarheid van de
kandidaten voor een functie in de sectorraad of sectorbestuur in een sector te beoordelen.

5.8

ONVERENIGBARE FUNCTIES

a.	Een afgevaardigde naar het ledenparlement (inclusief plaatsvervangers) kan niet lid zijn van de sectorraad of
het sectorbestuur.

d.	De toetsingscommissie treedt met alle kandidaten in gesprek over, onder andere, hun motivatie voor hun
kandidatuur.
e.	Iedere toetsingscommissie wordt samengesteld uit ten minste twee (2) leden die behoren tot de betreffende

Er geldt een overgangssituatie voor de plaatsvervangend afgevaardigden die in het ledenparlement functioneren

sector en ten minste één (1) medewerker van de FNV-werkorganisatie. Naast deelname aan de commissie is de

tijdens de zittingsperiode 2017-2021 en tevens in een sectorraad of sectorbestuur zitten in de zittingsperiode

medewerker van de FNV ook belast met het doorgeven van de uitslagen van de commissie aan het algemeen

tot de verkiezingen in 2019. De betreffende plaatsvervangers mogen tot de verkiezingen van het volgende

bestuur. De leden van de toetsingscommissie zijn onafhankelijk en onpartijdig en noch zelf kandidaat, noch

ledenparlement in 2021 nog lid blijven van de sectorraad of het sectorbestuur.

door familiebanden of anderszins op zodanige wijze verbonden met een kandidaat, dat getwijfeld zou kunnen

b.	Een lid van de sectorraad kan geen lid zijn van het sectorbestuur.
c.	Een lid van het algemeen bestuur kan geen lid zijn van de sectorraad of het sectorbestuur.
d.	Een medewerker van de werkorganisatie van de FNV kan geen lid zijn van een sectorraad of sectorbestuur
(uitgezonderd sector FNV Diensten, in verband met leden van FNV Personeel).

worden aan hun onafhankelijkheid. Zij functioneren zonder last of ruggespraak.
f.	De uitslag van de toetsingsgesprekken wordt, met een respectvolle onderbouwing, eerst gecommuniceerd met
de kandidaten. Tegen de uitslag staat geen bezwaar of beroep open.
-- Indien bij een sector sprake is van niet-bindende toetsing, dan staat het de kandidaten vrij om, ongeacht de
uitslag van de toetsing, hun kandidatuur te handhaven. Op de kandidatenlijst wordt duidelijk gemaakt welk

5.9

VERKIEZINGSPROCEDURECOMMISSIE

oordeel de toetsingscommissie had over de kandidaten.

a.	Elke sector stelt een verkiezingsprocedurecommissie in.

-- Indien bij een sector sprake is van bindende toetsing, dan worden enkel de kandidaten die geschikt zijn

b.	De verkiezingsprocedurecommissie toetst of de verkiezingen van leden voor de sectorale eenheden van de

bevonden door de toetsingscommissie op de kandidatenlijst geplaatst.

betreffende directe sectorale afdeling conform de van toepassing zijnde regels (zijn) verlopen. Meer specifiek
gaat het dan om:

5.12 BEKENDMAKING KANDIDATUUR EN CAMPAGNEPERIODE

-- De vraag of de verkiezingen volgens de van toepassing zijnde procedures (zijn) verlopen;

Nadat de toetsingsgesprekken afgerond zijn, maakt het algemeen bestuur de kandidatenlijsten bekend op de datum

-- De vraag of er anderszins sprake is van onregelmatigheden bij de verkiezingen, die mogelijkerwijs invloed

zoals vastgesteld in het draaiboek. Op dat moment begint ook de campagneperiode.

op de verkiezingen kunnen hebben (gehad).
c.	De verkiezingsprocedurecommissie toetst op basis van een ingediende klacht.

5.13 FACILITEITEN EN BELEMMERINGEN

d.	De verkiezingsprocedurecommissie kan bij onregelmatigheden, zoals het bekend worden van vertrouwelijke

a.	Binnen redelijke grenzen faciliteert het algemeen bestuur zonder onderscheid des persoons en op dezelfde

informatie, ingrijpen in de verkiezingsprocedure of deze stil leggen.
e.	De verkiezingsprocedurecommissie kent ten minste drie leden. De leden van de verkiezingsprocedurecommissie zijn onafhankelijk en onpartijdig en gedurende hun zittingstermijn noch zelf kandidaat voor een functie
waarvoor verkiezingen plaatsvinden, noch door familiebanden of anderszins op zodanige wijze verbonden met
een kandidaat, dat getwijfeld zou kunnen worden aan hun onafhankelijkheid. Zij functioneren zonder last of
ruggespraak.
f.	Iedere directe sectorale afdeling werkt in zijn eigen sectorreglement uit hoe de verkiezingsprocedurecommissie wordt ingesteld en bepaalt daarin eventuele nadere regels rondom de verkiezingsprocedurecommissie.

wijze (zoals opgenomen in het draaiboek) de kandidaten voor een functie in de sectorraad of sectorbestuur in
het uitdragen van hun kandidaatstelling.
b.	Eenheden/verbanden of leden binnen de FNV kunnen kandidaten uitnodigen voor bijeenkomsten waar
kandidaten zich kunnen profileren.
c.	Eenheden/verbanden, of medewerkers van de werkorganisatie van de FNV, mogen geen andere logistieke,
financiële en/of infrastructurele ondersteuning bieden, dan de faciliteiten onder a bedoeld.
d.	Kandidaten mogen zich tijdens de campagne niet logistiek of financieel laten ondersteunen door eenheden/
verbanden of medewerkers van de FNV.
e.	De kandidaten krijgen geen adres- of ledenlijsten ter beschikking.

5.10 WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING
a.	Kandidaatstelling voor een functie in de sectorraad of sectorbestuur vindt plaats via een speciaal hiervoor
ingerichte website. Het algemeen bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in de vorige volzin.

f.	Medewerkers van de FNV onthouden zich van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten of het
uitbrengen van stemadviezen, met uitzondering van verkiezingen voor de (sub)sector die het personeel van de
FNV vertegenwoordigt.

b.	Indien een directe sectorale afdeling ervoor heeft gekozen om de verkiezing van de sectorraad of het sector
bestuur via middellijke verkiezingen plaats te laten vinden, dan geldt het bepaalde in lid a enkel voor de eerste
stap in het verkiezingsproces (díe stap waar alle leden van de betreffende directe sectorale afdeling via
onmiddellijke verkiezingen aan deel kunnen nemen).
c.	Sectoren kunnen er voor kiezen om hun zetels te verdelen over kiesgroepen. Indien een sector kiest voor een
onderverdeling in kiesgroepen bij een verkiezing, dan moeten alle leden uit de sector in deze onderverdeling
geplaatst kunnen worden, zodat ieder lid dat bij de sector is ingedeeld middellijk of onmiddellijk aan de ver
kiezing van ten minste een lid voor de sectorraad en een lid voor het sectorbestuur kan deelnemen. Leden kunnen zich uitsluitend kandidaat stellen namens de kiesgroep waarin zij zijn ingedeeld. Regels hieromtrent worden opgenomen in het sectorreglement.
d.	Elke sector bepaalt in het eigen reglement eventuele nadere regels rondom de kandidaatstelling.
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6. STEMPROCEDURE

7. VERKIEZINGSUITSLAG

6.1

7.1

PROCEDURE

a.	Na de datum waarop de namen van de kandidaten bekend zijn maakt, ontvangen alle stemgerechtigde leden

a.	Na de sluiting van de verkiezingsperiode telt de commissie van stemopneming de stemmen die op de

van iedere sector een stemkaart voor de verkiezingen binnen hun eigen sector. Hierop staat informatie over de
stemprocedure, over de verkiezingssite, over de stemperiode en over de mogelijkheid van technische onder-

kandidaten zijn uitgebracht.
b.	Het algemeen bestuur maakt de uitslag van de verkiezingen uiterlijk veertien (14) dagen na afloop van de

steuning bij het stemmen. De stemkaart is voorzien van een unieke stemcode.
b.	De procedure wordt zodanig ingericht dat er aan de voorwaarde van geheime en eenmalige stemming wordt

BEKENDMAKING UITSLAG

s temperiode bekend via de algemene communicatiekanalen van de FNV en de verkiezingswebsite.
c.	De namen van de gekozen kandidaten en het aantal stemmen dat per kandidaat op de kieslijst is uitgebracht,

voldaan.

worden gepubliceerd.

c.	Stemming vindt plaats via een speciaal daartoe ingerichte verkiezingswebsite, tenzij het algemeen bestuur
naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een directe sectorale afdeling hiervoor ontheffing verleent.

7.2

ONTSLUITING VAN DE VERKIEZINGSUITSLAG

Het bestuur toetst hierbij aan de in artikel 6.1b opgenomen voorwaarde en aan de voorwaarde dat zoveel

a.

Een kandidaat heeft minimaal één (1) stem nodig om gekozen te worden.

mogelijk mensen democratisch worden betrokken en dat er openheid van kandidaatstelling wordt gegaran-

b.	De kandidaten waarop het hoogste aantal stemmen per kiesgroep is uitgebracht, zijn verkozen tot leden van

deerd.

de sectorraad of het sectorbestuur. Dit geldt voor het aantal kandidaten dat gelijk is aan het aantal zetels ten
aanzien waarvan de kiesgroep kiesrecht heeft. Indien een sector geen kiesgroepen heeft ingesteld, dan geldt

6.2

STEMPERIODE

dat de kandidaten waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, zijn verkozen tot leden van de sector-

Het algemeen bestuur stelt de stemperiode vast. Deze bedraagt maximaal dertig (30) dagen en begint niet eerder
dan veertien (14) dagen na de dag waarop de namen van de kandidaten bekend zijn gemaakt.

raad of het sectorbestuur.
c.	In geval bij twee (2) of meer kandidaten de stemmen staken én dit aantal kandidaten het aantal nog vacante
zetels (van de desbetreffende kiesgroep) overtreft, beslist het lot wie van hen wordt verkozen voor de

6.3

STEMWIJZE

In het sectorreglement van een sector is opgenomen op welke wijze de verkiezingen van sectorraad, sectorbestuur

betreffende functie.
d.	Indien een sector heeft gekozen voor kiesgroepen dan geldt: Hoe de uitslag ook uitvalt, de verdeling van

en/of leden van de uitvoerende agendacommissie plaatsvinden, waarbij als voorwaarde geldt dat aan de verkiezingen

zetels over de kiesgroepen die voorafgaand aan de verkiezing is gemaakt, blijft bestaan. Indien niet alle zetels

van de leden van de sectorraad en het sectorbestuur alle leden die tot de betreffende sector behoren, middellijk of

bezet zijn (bv. omdat er voor een bepaalde kiesgroep niet voldoende kandidaten waren), dan wordt er voor de

onmiddellijk kunnen deelnemen.

betreffende zetel(s) een algemene vergadering van de leden van de kiesgroep gehouden om in de tussentijdse
vacature(s) te voorzien. Deze verplichting vervalt als binnen een half jaar na het ontstaan van de vacature(s)
de reguliere v
 erkiezingen zullen worden gehouden. Nadere bepalingen hieromtrent worden opgenomen in
sectorreglement.
7.3

BENOEMINGSBESLUIT

De gekozen leden in de sectorraad/het sectorbestuur worden benoemd, dat wil zeggen treden in functie, op het
moment dat in het draaiboek is bepaald.
7.4

DEFUNGEREN

Een lid van de sectorraad of het sectorbestuur defungeert in ieder geval:
a.

door zijn vrijwillig terugtreden;

b.

door het eindigen van zijn lidmaatschap van de FNV;

c.

door zijn ondercuratelestelling;

d.	door opheffing van de directe sectorale afdeling waar de sectorraad of het sectorbestuur toe behoort;
f.

door ontslag uit zijn functie;

g.

door zijn overlijden;

h.	direct voorafgaande aan het moment dat ingevolge het bepaalde in artikel 4 van dit reglement door middel van
nieuwe verkiezingen nieuwe sectorraadsleden of sectorbestuursleden zijn verkozen.
i.	op het moment van indiensttreding bij de FNV (uitgezonderd leden van FNV Personeel in de sector Diensten)
of bij de FNV aangesloten bonden;
j.	indien diens zittingstermijn als bedoeld in artikel 4 is verstreken.
Elke sector kan in zijn eigen sectorreglement nadere bepalingen opnemen over wanneer een lid van de sectorraad of
het sectorbestuur defungeert.

14

15

8. TUSSENTIJDSE VACATURES
a.	Na afloop van een verkiezing wordt door de commissie van stemopneming per kiesgroep een reservelijst
opgesteld van de kandidaten die niet zijn verkozen. Deze kandidaten worden gerangschikt in de volgorde van
het aantal stemmen dat op ieder van hen is uitgebracht, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen de
eerste plaats inneemt. Als op een of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, bepaalt het lot
de onderlinge rangorde.
b.	Als een lid van een sectorraad/een sectorbestuur op grond van het bepaalde in artikel 7.4 van dit reglement of
het voor die persoon geldende sectorreglement defungeert, wordt de hierdoor ontstane vacature van rechtswege voor het resterende deel van de zittingstermijn vervuld door eerste persoon op de reservelijst van de
betreffende kiesgroep, zoals bepaald in het voorgaande lid in dit artikel. Als deze niet de vacature vervult, dan
komt de eerstvolgende persoon in aanmerking, enzovoorts.
c.	De geldigheid van de reservelijst vervalt van rechtswege, indien en zodra nieuwe verkiezingen zijn gehouden.
d.	Indien de reservelijst geen oplossing kan bieden voor de vervulling van tussentijdse vacatures, moet een
algemene vergadering van leden van de kiesgroep gehouden worden om in de tussentijdse vacature(s) te

9. 	ROLVERDELING BIJ DE
VERKIEZINGEN
a.	Het algemeen bestuur faciliteert de verkiezingen onder alle leden van de sector en ziet toe op een eerlijke
campagne en een gelijk speelveld.
b.	Het algemeen bestuur is belast met de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de
informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
c.	Het algemeen bestuur kan een kandidaat die zich niet aan de statuten en reglementen houdt uit de verkiezingsprocedure nemen, hetgeen tot gevolg heeft dat de betreffende kandidaat niet langer verkiesbaar is.
d.	De verkiezingsprocedurecommissie kan bij onregelmatigheden, zoals het bekend worden van vertrouwelijke
informatie, ingrijpen in de verkiezingsprocedure of deze stil leggen.
e.	In gevallen waarin noch dit reglement, noch de statuten of andere reglementen voorzien, beslist het algemeen
bestuur.
f.	Het algemeen bestuur kan ervoor kiezen om de onder a t/m e genoemde bevoegdheden te delegeren.

voorzien. Deze verplichting vervalt als binnen een half jaar na het ontstaan van de vacature(s) de reguliere verkiezingen zullen worden gehouden. Nadere bepalingen hieromtrent worden opgenomen in de sectorreglementen.
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10. 	RECHT VAN SCHORSING EN
ONTSLAG (TUSSENTIJDSE
TERUGROEPING)

11.	VERGADERING VAN DE
SECTORALE EENHEDEN
11.1 UITROEPEN VERGADERING
a.	Een vergadering van de sectorraad kan bijeen geroepen worden door de sectorraad zelf, de uitvoerende
agendacommissie of door het sectorbestuur.

10.1	De sectorraad heeft het recht om een lid van de sectorraad als zodanig te schorsen of te ontslaan als deze zijn
plichten richting de FNV niet nakomt.
10.2	De sectorraad heeft het recht om een lid van het sectorbestuur te schorsen of te ontslaan als deze zijn

b.	Een vergadering van het sectorbestuur kan enkel bijeen geroepen worden door het sectorbestuur zelf.
c.	Een vergadering van alle leden van de sector kan bijeen geroepen worden door:
-- De sectorraad;

plichten richting de FNV niet nakomt.

-- Het sectorbestuur;

10.3	De volgende organen of eenheden zijn bevoegd om de daartoe bevoegde eenheid te verzoeken om tot

-- Een bepaald minimum of percentage van deze leden. De sector bepaalt hierbij zelf het aantal of het

schorsing of ontslag over te gaan:

percentage in het sectorreglement.

-- de sectorraad van de desbetreffende sector;
-- indien van toepassing: het sectorbestuur van de desbetreffende sector;

d.

Nadere bepalingen omtrent het oproepen van vergaderingen kunnen worden opgenomen in sectorreglement.

-- indien van toepassing: de desbetreffende sectorale eenheid van een kiesgroep;
-- het algemeen bestuur.
10.4	Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het ver-

11.2 TOEGANG TOT VERGADERING SECTORRAAD
a.

loop van die termijn.

Tot de vergadering van een sectorraad hebben toegang:
-- De leden van de sectorraad.

10.5	Indien er sprake is van schorsing of ontslag, dan maakt de sectorraad daarvan zo spoedig mogelijk melding bij

-- De leden van het sectorbestuur (zonder stemrecht).

het algemeen bestuur.

-- Personen uit de werkorganisatie van FNV (voor zover functioneel noodzakelijk geacht door de sectorraad
(zonder stemrecht)).
b.	De afgevaardigden naar het ledenparlement van de betreffende sector hebben als toehoorder toegang tot de
vergadering van de sectorraad. Zij hebben wel spreekrecht, maar geen stemrecht.
c.	Op uitnodiging van de sectorraad kunnen anderen ook als toehoorder aanwezig zijn bij de vergaderingen van
de sectorraad op het moment dat het onderwerp wordt behandeld waarvoor ze zijn uitgenodigd. Zij hebben
wel spreekrecht, maar geen stemrecht.
11.3 TOEGANG TOT VERGADERING SECTORBESTUUR
a.

Tot de vergadering van een sectorbestuur hebben toegang:
-- De leden van het sectorbestuur.
-- Personen uit de werkorganisatie (voor zover functioneel noodzakelijk geacht door het sectorbestuur).

b.	Op uitnodiging van het sectorbestuur kunnen anderen ook als toehoorder aanwezig zijn bij de vergaderingen
van het sectorbestuur op het moment dat het onderwerp wordt behandeld waarvoor ze zijn uitgenodigd. Zij
hebben wel spreekrecht, maar geen stemrecht.
11.4 TOEGANG TOT VERGADERING VAN ALLE LEDEN VAN EEN SECTOR
a.

Tot de vergadering van alle leden van een sector hebben toegang:
-- Alle leden van de betreffende directe sectorale afdeling.
-- Personen uit de werkorganisatie van FNV (voor zover functioneel noodzakelijk geacht door de sectorraad).

11.5 STEMRECHT IN SECTORRAAD
a.	In een sectorraad heeft ieder sectorraadslid één (1) stem.
b.	Alle besluiten in een sectorraad worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, uitgebracht in
een vergadering waarin ten minste de helft plus één (1) van de stemmen kunnen worden uitgebracht.
c.	Bij een stemming over de benoeming of ontslag van personen wordt de persoon verkozen of ontslagen die ten
minste ten minste de helft plus één (1) van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
d.	Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
e.	Een niet voltallige sectorraad behoudt zijn bevoegdheden.
f.	Elke directe sectorale afdeling regelt in het eigen sectorreglement de wijze van stemmen, met dien verstande
dat elke stemming over personen anoniem is.
g.	Nadere bepalingen omtrent stemrecht in de sectorraad kunnen worden opgenomen in sectorreglement.
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11.6 STEMRECHT IN SECTORBESTUUR
a.

In een sectorbestuur heeft ieder sectorbestuurslid één (1) stem.

b.	Alle besluiten in een sectorbestuur worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, uitgebracht
in een vergadering waarin ten minste de helft plus één (1) van de stemmen kunnen worden uitgebracht.
c.	Bij een stemming over de benoeming of ontslag van personen wordt de persoon verkozen of ontslagen die ten
minste de helft plus één (1) van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
d.	Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen
e.	Een niet voltallig sectorbestuur behoudt zijn bevoegdheden.
f.	Elke directe sectorale afdeling regelt in het eigen sectorreglement de wijze van stemmen, met dien verstande
dat elke stemming over personen anoniem is.

BIJLAGE 1 BASISTEKST VOOR
SECTORREGLEMENT
Zoals aangegeven in artikel 3.1c van dit Reglement Directe Sectorale Afdelingen moet elke
directe sectorale afdeling voor het opstellen van het eigen sectorreglement gebruik maken van
onderstaande basistekst. Een directe sectorale afdeling kan naast onderstaande bepalingen
ook nog aanvullende bepalingen opnemen in het eigen sectorreglement, zolang de bepalingen
niet strijdig zijn met het Reglement Directe Sectorale Afdelingen, de statuten van de FNV of
hogere wetgeving.

g.	Nadere bepalingen omtrent stemrecht in het sectorbestuur kunnen worden opgenomen in sectorreglement.
11.7 AGENDA VERGADERING

BASISTEKST VOOR SECTORREGLEMENT:

Onderwerpen ter behandeling in de vergadering van een sectorbestuur of sectorraad kunnen aangedragen worden door:
•

Ieder lid van de betreffende sector;

INLEIDING

•

Een medewerker van de werkorganisatie van de FNV;

In artikel 28.7 van de statuten van de FNV-vereniging (verder: FNV) is bepaald dat bij reglement nadere regels

•

Afgevaardigden;

omtrent de algemene inrichting van directe sectorale afdelingen worden vastgesteld. Het reglement directe

•

Leden van het algemeen bestuur.

sectorale afdelingen (verder: RDSA) voorziet hierin. De statuten van de FNV (artikel 29.4) en het reglement directe
sectorale afdelingen (artikel 3.1) bepalen eveneens dat per directe sectorale afdeling (verder: sector), op voorstel

Iedere sectorraad en sectorbestuur bepaalt echter uiteindelijk zelf de agenda van diens vergadering.

van die sector, een reglement wordt opgesteld dat past binnen de daartoe in de statuten en het RDSA gestelde
algemene kaders. In het sectorreglement legt de sectorale afdeling in ieder geval de keuzes vast die op basis van

11.8 VERGADERFREQUENTIE

het RDSA gemaakt kunnen worden. Dit sectorreglement wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de FNV

Het minimum aantal te houden vergaderingen per jaar van een sectorraad en/of sectorbestuur wordt vastgelegd in

na goedkeuring van het ledenparlement.

het sectorreglement van de betreffende sector. Op voorwaarde dat er minstens één (1) keer per jaar een vergadering
plaats vindt. Met inachtneming van dit minimum, bepaalt de sectorraad en/of het sectorbestuur zelf diens daad

Voorliggend sectorreglement regelt de democratische inrichting van de sector [NAAM SECTOR]. Ook in het huis

werkelijk aantal te houden vergaderingen in een jaar.

houdelijk reglement van de FNV en andere FNV-reglementen kunnen bepalingen staan die op de sector [NAAM
SECTOR] van toepassing zijn.

1.

BEGRIPSBEPALINGEN

•

Afgevaardigde: een natuurlijke persoon die door een directe sectorale afdeling met inachtneming van het
bepaalde in de statuten is verkozen in het ledenparlement;

•

Algemeen bestuur: het bestuur van de FNV-vereniging, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en
zoals bedoeld in artikel 1.1.d en hoofdstuk V van de statuten. Daar waar in de tekst sprake is van acties of
maatregelen door het bestuur, zijn acties of maatregelen bedoeld die onder de verantwoordelijkheid van het
algemeen bestuur vallen.

•

Behorend tot een sector: een lid-natuurlijk persoon van de FNV behoort op grond van artikel 28.3 van de
s tatuten tot één (1) sector.

•

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de FNV, zoals deze nu of op enig moment zullen luiden.

•

Alle leden van de sector: Alle lid-natuurlijke personen die tot een sector behoren.

•

(Begeleidend) bestuurder: de medewerker van de FNV die belast is met de begeleiding van de sector.

•

Directe sectorale afdeling: een door het ledenparlement op voorstel van het algemeen bestuur erkende
organisatorische eenheid van leden-natuurlijke personen binnen de FNV-vereniging.

•

Eenheid: een niet-statutair orgaan van een sector, zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement Directe
Sectorale Afdelingen.

•

FNV: zie FNV-vereniging.

•

FNV-vereniging: de Federatie Nederlandse Vakbeweging, afgekort: FNV, een vereniging met volledige rechts
bevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531840;
in dit reglement verder aangeduid als (de) FNV.

•

Kaderfunctie: een functie/taak binnen de FNV die wordt uitgeoefend door een kaderlid.

•

Kaderlid: een lid van de FNV dat is gekozen in enig verenigingsorgaan en/of structureel werkzaamheden
verricht voor de FNV als onbezoldigd vrijwilliger.
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•
•

Kaderstatuut: de bepalingen over de rechten en plichten van kaderleden, zoals bedoeld in artikel 26.3.d van de

•

voorbeeld voorzitten vergadering sectorraad of opstellen agenda van de vergadering van de sectorraad), niet

Kiesgroep: een voor de verkiezing van leden van een sectorale eenheid door de sectorraad vastgestelde

zijnde bestuurstaken

indeling waar alle leden van de sector onder vallen, op basis waarvan zetels worden verdeeld en op basis waar-

•

van leden zich kandidaat kunnen stellen en/of kunnen stemmen (voorbeelden van kiesgroepen: subsectoren,

•

Verkiezing: De procedure die leidt tot de verkiezing van leden van de sectorraad, leden van het sectorbestuur of
van de uitvoerende agendacommissie. Dit reglement heeft betrekking op de verkiezingen binnen de directe

branches, indeling in regio’s, secties).
•

Uitvoerende agendacommissie: leden van de sectorraad die belast worden met specifieke taken (bij

statuten.

sectorale afdelingen van de FNV en niet op de verkiezingen binnen de indirecte sectorale afdelingen van de FNV.

Landelijke Adviescommissie (LAC): adviescommissie voor cao-aangelegenheden en/of andere inhoudelijke

•

Website: 1) de reguliere website van de FNV; 2) de website die de FNV speciaal voor een verkiezing heeft ingericht.

zaken op brancheniveau.

•

Werkorganisatie: het geheel van medewerkers die in dienst zijn van de FNV.

Ledenparlement: de algemene vergadering van de FNV, bestaande uit afgevaardigden A en afgevaardigden B
als bedoeld in artikel 31.2 van de statuten..

•

Lid: een lid van de FNV-vereniging.

2.

ALGEMEEN

•

Middellijk: Leden van de sectorraad en (indien van toepassing) het sectorbestuur moeten middellijk of

2.1

GRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN

onmiddellijk benoemd worden door de leden. Middellijk houdt in dat een lid een stem uitbrengt op een kandi-

Het doel van een directe sectorale afdeling is het behartigen van de belangen van de leden die tot de betreffende

daat voor een andere (lagere) eenheid in de sector. Die eenheid kiest/benoemt vervolgens de sectorraad of het

directe sectorale afdeling behoren, binnen het beleid dat de FNV heeft vastgesteld.

sectorbestuur. Bij middellijke verkiezingen moet het uitbrengen van de stem door het lid gericht zijn op de
uiteindelijke b
 enoeming, maar kan het lid geen directe stem uitbrengen voor een bepaalde eenheid. Ook wel

Sectoren kunnen hun eigen doelstellingen binnen de kaders van de FNV formuleren en hier opnemen.

indirecte v
 erkiezingen genoemd, of getrapte verkiezingen.
•

Onmiddellijk: Leden van de sectorraad en (indien van toepassing) het sectorbestuur moeten middellijk of

2.2

onmiddellijk benoemd worden door de leden. Onmiddellijk houdt in dat alle leden van een sector direct kunnen

a.	Als een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd

stemmen op de kandidaten van een eenheid. Ook wel directe verkiezingen genoemd, of niet-getrapte verkiezingen.
•

•

Netwerk: een organisatorisch verband binnen de FNV, niet zijnde een sectorale afdeling, waartoe leden-

ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET SECTORREGLEMENT
van kracht.

b.	Als een of meer bepalingen van dit reglement onverenigbaar is/zijn met (bepalingen van) de statuten of

natuurlijke personen en/of leden van de leden-rechtspersonen behoren, die over gemeenschappelijke

reglementen die op de statuten zijn gebaseerd en hoger liggende reglementen betreffen dan de sector

kenmerken beschikken en/of woonachtig zijn in hetzelfde gebied en/of een gemeenschappelijk doel nastreven.

reglementen, dan gaan de (bepalingen van) de statuten of die reglementen voor op de sectorreglementen.

Plaatsvervanger: een lid-natuurlijk persoon van de FNV die binnen de sector, met inachtneming van het

c.	In gevallen waarin dit reglement, de statuten of andere reglementen niet voorzien, beslist de sectorraad.

bepaalde in de statuten, is verkozen tot plaatsvervanger van een afgevaardigde.
•
•

Regio: een door een directe sectorale afdeling erkende indeling op geografische basis van leden-natuurlijke

2.3

SECTORLEDEN

personen binnen een directe sectorale afdeling.

•

Sectorleden zijn zij die aan het algemeen bestuur schriftelijk hebben aangegeven dat zij tot de sector [NAAM

Reglement: een samenstel van afspraken, bepalingen en regels zoals genoemd in artikel 45.1 van de statuten

SECTOR] behoren en de personen die bij gebreke daarvan door het algemeen bestuur bij de sector [NAAM
SECTOR] zijn ingedeeld.

of zoals bedoeld in artikel 45.2 van de statuten.
•

Reglement Directe Sectorale Afdelingen (RDSA): het reglement waarin, in gevolge artikel 28.7. van de statuten

•

•

Een lid houdt op sectorlid te zijn indien hij op grond van de statuten (artikel xx) niet meer meetelt voor de
sector [NAAM SECTOR].

van de FNV, nadere regels omtrent de algemene inrichting van de directe sectorale afdelingen vastgesteld zijn.
Schriftelijk: Bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg, tot stand gekomen
bericht of besluit, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
•

Sector: een directe sectorale afdeling.

3.

INRICHTING SECTORALE EENHEDEN

•

Sectorbestuur: het bestuur van een sectorale afdeling., zoals bedoeld in artikel 3.3.

3.1

EENHEDEN IN DE SECTOR

•

Sectorlid: een lid natuurlijk persoon van de FNV die behoort tot een bepaalde sector en op grond van de

De sector [NAAM SECTOR] kent de volgende (niet statutaire) eenheden:

s tatuten meetelt voor die sector.

a.

de sectorraad;

•

Sectorraad: de algemene vergadering van leden van een sector, zoals bedoeld in artikel 3.4.

b.

Keuze maken: sectorbestuur of uitvoerende agendacommissie zoals bepaald in artikel 4 van het RDSA;

•

Sectorreglement: het reglement van een sectorale afdeling

c.	(de vergadering of bijeenkomst van) alle leden van de sector;

•

Sectorvergadering: de eenheid van de sector die gevormd wordt door alle sectorleden respectievelijk de

d.	afvaardiging vanuit de sector naar het ledenparlement.

bijeenkomst van alle sectorleden.

e.	De sectorraad kan andere eenheden of verbanden (niet-statutaire organen) inrichten en laten functioneren,

•

Statuten: de statuten van de FNV..

zoals subsectoren, bedrijfs(leden)groepen, lokale sectorgroepen, commissies en werkgroepen. Overige

•

Subsector: een door een directe sectorale afdeling erkende organisatorische eenheid van leden-natuurlijke

sectorale eenheden binnen de sector hier benoemen.

personen binnen een directe sectorale afdeling.
•

Toetsingscommissie: een door de sectorraad ingestelde commissie van ten minste drie (3) leden, die de

3.2

benoembaarheid van de kandidaten in sectorraad, sectorbestuur of lid van de uitvoerende agendacommissie

De sector stelt een sectorraad in zoals bepaald in artikel 4.1 en 5.1 van het RDSA.

beoordeelt.

a.	
Samenstelling sectorraad en wijze van verkiezen

SECTORRAAD

In het geval van niet-bindende toetsing geeft de Toetsingscommissie aan welke kandidaten wel of niet

De sectorraad is samengesteld uit leden die keuze maken: middellijk/onmiddellijk zijn gekozen, door en uit alle

geschikt worden geacht.

leden die tot de sector behoren.

In het geval van bindende toetsing bepaalt de Toetsingscommissie welke kandidaat wel of niet op de
kandidatenlijst wordt gezet.

Beschrijf hier de wijze waarop de sectorraad in de sector samengesteld wordt.
b.	
Omvang sectorraad
De sectorraad bestaat uit een oneven aantal en telt [AANTAL] leden.

22

23

3.3

KEUZE MAKEN: SECTORBESTUUR/ UITVOERENDE AGENDACOMMISSIE

•

Ieder lid van de sector mag in diens sector minimaal één (1) stem uitbrengen en maximaal het aantal stem-

De sectorraad benoemt het sectorbestuur/uitvoerende agendacommissie zoals bepaald in artikel 4.2/ artikel 4.3 van

men gelijk aan het aantal zetels in diens sector. In geval van ingestelde subsectoren, geldt per subsector

het RDSA.

een maximaal aantal uit te brengen stemmen dat gelijk is aan het aantal zetels in de betreffende subsector.

a.	
Benoeming sectorbestuur/uitvoerende agendacommissie:

Een lid mag dus stemmen op alle kandidaten in de sector waar het lid toe hoort. Dus ook op een kandidaat

De sectorraad benoemt het sectorbestuur. Tenzij anders bepaald in het sectorreglement. Voorwaarde bij een
andere wijze is dat elk lid van de sector middellijk of onmiddellijk aan de stemming over de benoeming van

(kandidaten) die niet behoort (behoren) tot de subsector( of clustering van subsectoren) van het lid.
b.

sectorbestuursleden kan deelnemen.

Sectorbestuur: Neem hier nadere bepalingen op omtrent de wijze waarop de verkiezingen van het sectorbestuur plaatsvinden.

Opnemen hoe de benoeming van de sectorraad geschiedt.
De sectorraad benoemt uit zijn midden de uitvoerende agendacommissie.

4.5

Opnemen hoe de benoeming van de uitvoerende agendacommissie geschiedt.

In aanvulling op artikel 7.2d van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen opgenomen worden over de verkiezings-

b.

Het sectorbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

uitslag.

c.

Omvang sectorbestuur/uitvoerende agendacommissie:
Het sectorbestuur/de uitvoerende agendacommissie bestaat uit een oneven aantal en telt [AANTAL] leden.

4.6

VERKIEZINGSUITSLAG

DEFUNGEREN

In aanvulling op artikel 7.4 van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen omtrent het defungeren van een lid van de
sectorraad/ et sectorbestuur opgenomen worden.

4.

VERKIEZINGEN SECTORALE EENHEDEN

4.1

ZETELVERDELING

4.7

a.

Sectorraad: Neem hier bepaling(en) op over hoe de indeling in kiesgroepen en de zetelverdeling geregeld is.

In aanvulling op artikel 8.d van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen omtrent het invullen van een tussentijdse

b.

Sectorbestuur: Neem hier bepaling(en) op over hoe de indeling in kiesgroepen en de zetelverdeling geregeld

vacature toegevoegd worden.

TUSSENTIJDSE VACATURES

is.
4.2

KWALITEITSEISEN

5.

VERDELING VAN TAKEN

In artikel 5.7 van het RDSA zijn algemeen geldende kwaliteitseisen opgenomen voor de sectorale eenheden. De sector

In aanvulling op artikel 2.2 van het RDSA kunnen keuze met betrekking tot verdeling van taken en bevoegdheden,

[NAAM SECTOR] hanteert de volgende aanvullende kwaliteitseisen:

inclusief delegatie van bevoegdheden door de sectorraad aan andere sectorale eenheden opgenomen worden in dit

Bijvoorbeeld:

artikel.

•

Om kandidaat te kunnen zijn voor een functie is het nodig een X aantal handtekeningen te verzamelen;

•

Om kandidaat te kunnen zijn voor een functie is het nodig een (functiegerelateerde) VOG te kunnen overleggen;

5.1

•

Om kandidaat te kunnen zijn voor een functie is het nodig om bij aanvang werkzaam of actief te zijn in de sector.

De sectorraad heeft de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 28.6 van de statuten van de FNV. Bij de uitoefe-

•

…

ning van zijn taken draagt de sectorraad zorg voor voldoende raadpleging van de leden.

4.2

KANDIDAATSTELLING

5.2

In artikel 5.10 van het RDSA wordt de kandidaatstelling voor sectorraad en sectorbestuur geregeld. De sector

a.
b.

TAKEN VAN HET SECTORBESTUUR

a.	Het sectorbestuur heeft tot taak het besturen van de sector en het uitvoeren van het beleid van de sector dat

[NAAM SECTOR] heeft de volgende nadere bepalingen rondom de kandidaatstelling voor de sectorraad en sector
bestuur afgesproken:

TAKEN VAN DE SECTORRAAD

bepaald is door de sectorraad.
b.	Het sectorbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uit

Sectorraad: Neem hier nadere bepaling(en) op over hoe de kandidaatstelling voor de sectorraad in de sector

voeren door commissies, gekozen door het sectorbestuur. Hij legt hierover verantwoording af aan de sector-

geregeld is.

raad.

Sectorbestuur: Neem hier nadere bepaling(en) op over hoe de kandidaatstelling voor het sectorbestuur in de
sector geregeld is.

5.2

TAKEN UITVOERENDE AGENDACOMMISSIE

De uitvoerende agendacommissie heeft tot taak het opstellen van de agenda en voorbereiden van de vergaderingen
4.3

TOETSING KANDIDATEN

van de sectorraad. De uitvoerende agendacommissie heeft geen bestuurlijke taken.

De sector hanteert bij de verkiezing van de sectorraad en sectorbestuur een bindende/ niet bindende toetsing van
de kandidaten.

5.3

TAKEN VAN OVERIGE SECTORALE EENHEDEN

Hier kunnen de taken opgenomen worden die zijn toebedeeld aan eventuele andere sectorale eenheden andere dan
4.4

STEMWIJZE

a.

Sectorraad: Neem hier nadere bepalingen op omtrent de wijze waarop de verkiezingen van de sectorraad

sectorraad en sectorbestuur.

plaatsvinden, waarbij als voorwaarde geldt dat aan de verkiezingen van de leden van de sectorraad alle leden
die tot de betreffende sector behoren, middellijk of onmiddellijk kunnen deelnemen.
	Er moet iets komen te staan over hoeveel stemmen er uitgebracht mogen worden en welke leden op welke
kandidaten mogen stemmen. Vergelijkbaar met tekst uit verkiezingsreglement afgevaardigde LP:

6.

VERGADERING VAN DE SECTORALE EENHEDEN

6.1

VERGADERING SECTORRAAD

a.	
Uitroepen vergadering: In aanvulling op artikel 11.1a van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen omtrent
het uitroepen van een vergadering van de sectorraad opgenomen worden.
b.	
Stemrecht in de sectorraad: In aanvulling op artikel 11.5 van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen
omtrent het stemrecht in een vergadering van de sectorraad opgenomen worden.
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c.	
Vergaderfrequentie sectorraad: In aanvulling op artikel 11.8 van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen
omtrent de vergaderfrequentie van de sectorraad opgenomen worden.
6.2

VERGADERING SECTORBESTUUR

a.	Uitroepen vergadering: In aanvulling op artikel 11.1b van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen omtrent
het uitroepen van een vergadering van het sectorbestuur opgenomen worden.
b.	
Stemrecht in het sectorbestuur: In aanvulling op artikel 11.6 van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen
omtrent het stemrecht in een vergadering van het sectorbestuur opgenomen worden.
c.	
Vergaderfrequentie sectorbestuur: In aanvulling op artikel 11.8 van het RDSA kunnen hier nadere bepalingen
omtrent de vergaderfrequentie van het sectorbestuur opgenomen worden..
6.3

VERGADERING VAN ALLE LEDEN VAN DE SECTOR

In aanvulling op artikel 11.1c en 11.4 kunnen hier nadere bepalingen opgenomen worden over de vergadering van
alle leden van de sector. Denk daarbij aan vergaderfrequentie, wijze van oproepen, stemrecht, agendabepaling.

7.

CONTACT MET DE ACHTERBAN

De sector [NAAM SECTOR] maakt de volgende afspraken over de wijze waarop het contact met de achterban wordt
onderhouden.
a.

Sectorraad: Neem hier de wijze waarop contact en ruggespraak plaatsvinden op.

b.

Afvaardiging ledenparlement: Neem hier de wijze waarop contact en ruggespraak plaatsvinden op.

8.

EVENTUEEL MAXIMUM AANTAL KADERFUNCTIES

In aanvulling op artikel 3.1b van het RDSA kan hier een nadere bepaling opgenomen worden over het maximum aantal functie dat een kaderlid binnen de sector tegelijkertijd kan vervullen.
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