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VI/401062.02 

 

STATUTENWIJZIGING  

Federatie Nederlandse Vakbeweging 

ter uitvoering beslispunt 2 

 

 

Op @ tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te 

Utrecht: 

@ 

DEEL 1. INLEIDING 

De comparant@e, in gemelde hoedanigheid, verklaarde het volgende: 

(A) Federatie Nederlandse Vakbeweging, een vereniging, gevestigd te gemeente 

Utrecht, met adres Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht en ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 40531840 (de Vereniging) is op achttien 

december negentienhonderd vijfenzeventig opgericht; 

(B) de statuten van de Vereniging zijn in bedoelde akte vastgelegd en nadien voor het 

laatst gewijzigd bij akte op @vijftien januari tweeduizend twintig verleden voor  

voornoemde notaris Vrielink, welke wijziging met ingang van @zestien januari 

tweeduizend twintig van kracht werd; 

(C) het bestuur van de Vereniging heeft besloten een voorstel te doen aan het 

ledenparlement om de statuten van de Vereniging wijzigen; 

(D) het ledenparlement van de Vereniging heeft in haar vergadering op @ met een 

meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen van alle in functie 

zijnde afgevaardigden A en alle (afgevaardigden B van) leden-rechtspersonen 

besloten tot wijziging van de statuten conform de door het bestuur voorgestelde 

conceptakte en tevens tot machtiging van de comparant@e om deze akte te 

verlijden; 

(E) van gemeld besluit, van gemelde meerderheid en van gemelde machtiging van het 

ledenparlement blijkt uit een verklaring met betrekking tot het verloop van de 

vergadering van het ledenparlement die in kopie aan deze akte worden gehecht 

(Bijlage). 

DEEL 2. UITVOERING 

De comparant@e stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde 

machtiging vast dat met ingang van de dag na heden: 

- artikel 28.6 van de statuten van de Vereniging wordt gewijzigd als volgt: 

" 28.6 Directe sectorale afdelingen beschikken, binnen de beleids- en 

financiële kaders van de FNV-vereniging over de navolgende 

bevoegdheden: 

a. het inrichten en laten functioneren van één of meer democratische 

(niet-statutaire) eenheden, waarlangs de leden die behoren tot een 

directe sectorale afdeling daarin invloed kunnen uitoefenen; 

b. het ontwikkelen en bepalen van de inzet van het beleid voor een 

directe sectorale afdeling en dat (doen) vastleggen in een 
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meerjaren- en jaarplan voor de desbetreffende directe sectorale 

afdeling, binnen toegekende budgetten; 

c. het bepalen van de inzet van een directe sectorale afdeling ten 

aanzien van sectorale afdeling overstijgende zaken, dan wel het 

hebben van een oordeel over de inzet van de FNV-vereniging bij 

sectorale afdelingoverstijgende zaken; 

d. het zich kunnen uitspreken over de uitvoering van besluiten van 

het algemeen bestuur en/of ledenparlement als het gaat om 

sectorale afdelingoverstijgende zaken, waaronder begrepen, maar 

niet daartoe beperkt de deelname aan campagnes; 

e. het gevraagd en ongevraagd adviseren over collectieve 

overeenkomsten die betrekking hebben op leden die behoren tot 

de betreffende directe sectorale afdeling; 

f. het ondersteunen en ontwikkelen van de kwaliteit van de arbeid en 

regelingen binnen de directe sectorale afdelingen; 

g. het doen van voorstellen en het uitbrengen van adviezen aan het 

algemeen bestuur en/of het ledenparlement over onderwerpen die 

een directe sectorale afdeling van belang acht. 

h. het stellen van kandidaten voor het algemeen bestuur, zoals 

bepaald in artikel 20.4.a. van deze statuten.; 

i. het verkiezen van de afgevaardigden A zoals bepaald in artikel 

32."   

- artikel 32.3 van de statuten van de Vereniging wordt gewijzigd als volgt: 

" 32.3 Aan de besluitvorming omtrent de benoemingverkiezing van een 

afgevaardigde A door een directe sectorale afdeling dienen alle leden-

natuurlijke personen die tot die directe sectorale afdeling behoren, 

middellijk of onmiddellijk deel te kunnen nemen." 

Bijlagen 

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: 

- een kopie van de verklaring met betrekking tot het verloop van de vergadering van 

het ledenparlement. 

Slot 

De comparant@e is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht. 

De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 

tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de 

inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna 

door mij, notaris, ondertekend om 
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