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VI/401062.04 

 

STATUTENWIJZIGING  

Federatie Nederlandse Vakbeweging 

ter uitvoering beslispunt 4 

 

 

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 20 van de statuten van de 

Vereniging wordt gewijzigd als volgt: 

Artikel 20. Algemeen bestuur: samenstelling en benoeming. 

20.1 Het algemeen bestuur bestaat uit zeventien (17) leden. 

20.2 Lid van het algemeen bestuur kunnen slechts zijn natuurlijke personen die: 

 a.  lid van de FNV-vereniging en/of lid van een lid-rechtspersoon zijn; 

 b. een verklaring omtrent het gedrag (kunnen) overleggen en anderszins aan 

voorafgaand door het algemeen bestuur onder goedkeuring van het 

ledenparlement schriftelijk vast te stellen criteria voldoen; 

 c. niet in dienst zijn van de FNV-vereniging of een lid-rechtspersoon, tenzij het 
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betreffende lid van het algemeen bestuur tevens deel uitmaakt van het 

dagelijks bestuur. 

20.3 Het algemeen bestuur stelt een profielschets op voor het lidmaatschap van het 

algemeen bestuur. Deze profielschets behoeft de goedkeuring van het 

ledenparlement. 

20.4  De leden van het algemeen bestuur worden zo spoedig mogelijk na het ontstaan 

van een vacature benoemd door het ledenparlement als volgt: 

 a. door sectorale afdelingen, netwerken en het algemeen bestuur kunnen 

kandidaten worden gesteld. Daarnaast kan ieder lid en ieder lid van een  

lid-rechtspersoon zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap indien er 

sprake is van een vacature voor de voorzitter; 

 b. het ledenparlement stelt op voorstel van het algemeen bestuur een 

toetsingscommissie in van ten minste drie (3) leden, die de benoembaarheid 

van de kandidaten (waaronder begrepen de benoembaarheid voor de functie 

van voorzitter) mede aan de hand van de profielschets beoordeelt en de 

kandidatenlijst per vacature (waaronder uitdrukkelijk begrepen die voor het 

voorzitterschap) opstelt. Leden van de toetsingscommissie worden door het 

ledenparlement op voordracht van het algemeen bestuur benoemd; 

 c. een persoon die – ondanks zijn kandidaatstelling – niet op de kandidatenlijst 

is geplaatst, kan binnen een daartoe door het algemeen bestuur vast te 

stellen termijn, een schriftelijk verzoek indienen bij het algemeen bestuur om 

hem of haar alsnog op de lijst te plaatsen. Het algemeen bestuur is verplicht 

dit verzoek zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het ledenparlement, 

dat vervolgens uiterlijk in de vergadering waarin de benoeming ter voorziening 

in de vacature waarvoor de betreffende persoon zich kandidaat heeft gesteld 

aan de orde zal worden gesteld, kan besluiten de desbetreffende persoon 

alsnog op de kandidatenlijst te plaatsen; 

 dc. vervolgens benoemt het ledenparlement op basis van de kandidatenlijsten 

personen voor de openstaande dan wel openvallende vacatures, waarbij i.) 

de algemeen secretaris en de penningmeester in functie worden benoemd en 

ii.) ten aanzien van de benoeming van de voorzitter van het algemeen bestuur 

het overigens in dit artikel ten aanzien van de benoeming van de voorzitter 

bepaalde in acht dient te worden genomen. In haar benoemingsbesluit stelt 

het ledenparlement tevens vast per welk moment de benoeming van kracht 

zal zijn.  

20.5 De voorzitter van het algemeen bestuur wordt in functie benoemd door het 

ledenparlement, op voordracht van de leden-natuurlijke personen en de leden van 

de leden-rechtspersonen. De voordracht van de leden-natuurlijke personen en de 

leden van de leden-rechtspersonen zal worden bepaald aan de hand van een 

raadplegend referendum ter zake de kandidaten die conform de procedure van 

artikel 20.4 op de kandidatenlijst zijn geplaatst.  

 Dit raadplegend referendum ter vaststelling van de voordracht zal na het afronden 

van de procedure van de kandidaatstellingen als bedoeld in lid 4 worden 

gehouden onder de leden-natuurlijke personen en de leden van de leden-
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rechtspersonen binnen een daartoe door het algemeen bestuur vast te stellen 

termijn. Het raadplegend referendum kan elektronisch plaatsvinden. De verdere 

procedure voor het houden van het voormelde raadplegend referendum wordt 

vastgelegd in een reglement omtrent de verkiezing van de voorzitter. 

20.6 Een voordracht van de leden-natuurlijke personen en de leden van de  

leden-rechtspersonen voor de voorzitter is bindend, indien zij tijdig is opgemaakt. 

 Het ledenparlement kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende 

karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste een twee/derde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 

twee/derde van het totaal aantal door alle afgevaardigden A en alle 

(afgevaardigden B van) leden-rechtspersonen gezamenlijk uit te brengen 

stemmen, kunnen worden uitgebracht. Indien het ledenparlement het bindende 

karakter aan een voordracht ontneemt, dan: 

 a. zullen – in afwijking van de reguliere zittingstermijn van de afgevaardigden in 

het ledenparlement – binnen zes (6) maanden nadat het ledenparlement het 

bindende karakter aan de voordracht heeft ontnomen, nieuwe verkiezingen 

voor afgevaardigden in het ledenparlement worden gehouden, met 

inachtneming van het bepaalde in deze statuten; 

 b. zullen de zittende afgevaardigden in het ledenparlement in functie blijven tot 

het moment dat op grond van de voormelde nieuwe verkiezingen 

afgevaardigden in het ledenparlement zijn verkozen; en 

 c. zal – nadat op grond van de voormelde nieuwe verkiezingen afgevaardigden 

in het ledenparlement zijn verkozen – met inachtneming van het bepaalde in 

dit artikel 20 een nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur worden 

benoemd. 

20.7.  Ingeval van een tussentijdse vacature in het algemeen bestuur, kan het 

ledenparlement op verzoek van het algemeen bestuur besluiten dat een van de 

vorige leden afwijkende benoemingsprocedure zal gelden als volgt: 

 a. het algemeen bestuur stelt kandidaten;  

 b. het algemeen bestuur stelt een toetsingscommissie in van ten minste drie (3) 

leden, die de benoembaarheid van de kandidaten (waaronder begrepen de 

benoembaarheid voor een specifieke functie) mede aan de hand van de 

profielschets beoordeelt en de kandidatenlijst per vacature opstelt 

 c. een persoon die – ondanks zijn kandidaatstelling – niet op de kandidatenlijst 

is geplaatst, kan binnen een daartoe door het algemeen bestuur vast te 

stellen termijn, een schriftelijk verzoek indienen bij het algemeen bestuur om 

hem of haar alsnog op de lijst te plaatsen.  

  Het algemeen bestuur is verplicht dit verzoek zo spoedig mogelijk kenbaar te 

maken aan het ledenparlement, dat vervolgens uiterlijk in de vergadering 

waarin de benoeming ter voorziening in de vacature waarvoor de betreffende 

persoon zich kandidaat heeft gesteld aan de orde zal worden gesteld, kan 

besluiten de desbetreffende persoon alsnog op de kandidatenlijst te plaatsen; 

 cd. vervolgens benoemt het ledenparlement op basis van de kandidatenlijsten 

personen voor de openstaande dan wel openvallende vacatures, waarbij de 
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voorzitter, de algemeen secretaris en de penningmeester in functie worden 

benoemd. In haar benoemingsbesluit stelt het ledenparlement tevens vast per 

welk moment de benoeming van kracht zal zijn.   

In geval het ledenparlement na het volgen van de sub a. tot en met dc. bedoelde 

procedure besluit om geen van de voorgedragen kandidaten te benoemen, dan 

vindt een nieuwe verkiezingsprocedure conform het bepaalde in artikel 20.4. 

plaats.  

20.8 Een niet-voltallig algemeen bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

20.9 De vergoeding van leden van het algemeen bestuur wordt vastgesteld door het 

ledenparlement, op voorstel van het algemeen bestuur. 

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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