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INLEIDING
In artikel 34.7 van de statuten van de FNV-vereniging (verder: FNV) is bepaald dat bij reglement 
nadere regels omtrent de algemene inrichting van directe sectorale afdelingen worden vast-
gesteld. Het reglement directe sectorale afdelingen (verder: RDSA) voorziet hierin. De statuten 
van de FNV (artikel 35.4) en het RDSA (artikel 3.1) bepalen eveneens dat per directe sectorale 
afdeling (verder: sector), op voorstel 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 sector in ieder geval de keuzes vast die op basis van het RDSA gemaakt kunnen worden. 
Dit sectorreglement wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de FNV na goedkeuring 
van het ledenparlement. 

Voorliggend sectorreglement regelt de democratische inrichting van de sector Overheid. Ook in het 

huishoudelijk reglement van de FNV en andere FNV-reglementen kunnen bepalingen staan die op de  

sector Overheid van toepassing zijn.
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HOOFDSTUK 1  
BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

• Afgevaardigde: een natuurlijke persoon die door een sector, 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.

• Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de FNV, zoals deze nu of op enig moment  

zullen luiden. 

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

• Bedrijfsledengroep: een groep leden binnen een bedrijf of instelling die zich op de werkvloer bezig houdt 

met vakbondswerk. 

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

• Branche: een branche is een onderverdeling is van leden van de sector die vallen onder één specifieke cao 

(of meerdere cao’s: indien deze overwegend dezelfde kenmerken hebben).

• Brancheadviesraad: een werkgroep die samengesteld kan worden uit leden van bedrijfsledengroepen en 

lokaal of regionaal actieve kadergroepen die vallen onder één specifieke cao (of meerdere cao’s indien deze 

overwegend dezelfde kenmerken hebben).

• Directe sectorale afdeling: een door het ledenparlement op voorstel van het algemeen bestuur erkende 

organisatorische eenheid van leden-natuurlijke personen binnen de FNV-vereniging.

• FNV: zie FNV-vereniging.

• FNV-vereniging: de Federatie Nederlandse Vakbeweging, afgekort: FNV, een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, 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.

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

van de statuten.

• 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). 

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

zaken op brancheniveau op sectorniveau en/of op bovensectoraal niveau.

• Ledenparlement: de algemene vergadering van de FNV, bestaande uit afgevaardigden A en 

afgevaardigden B als bedoeld in artikel 39 van de statuten.

• Lid: een lid van de FNV-vereniging.

• 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 benoeming, maar kan het lid geen directe stem uitbrengen voor een bepaalde 

eenheid. Ook wel indirecte verkiezingen genoemd, of getrapte verkiezingen.
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• 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.

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

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

• Raadplegend referendum: Bij een raadplegend referendum wordt de mening van alle leden van de  

sector m.b.t. de kandidaten voor (voorzitter van) het sectorbestuur gepeild. De uitkomst van de peiling 

kwalificeert als bindende voordracht van de kandidaten voor (voorzitter van) het sectorbestuur.

• Reglement: een samenstel van afspraken, bepalingen en regels zoals genoemd in artikel 54 van  

de statuten.

• Reglement Directe Sectorale Afdelingen (RDSA): het reglement waarin, in gevolge artikel 34.7 van de 

statuten van de FNV, nadere regels omtrent de algemene inrichting van de sectoren 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. 

• Sectorale eenheid: een niet-statutair orgaan van een sector, zoals bedoeld in artikel 4 van het RDSA.

• Sectorbestuur: het bestuur van een sector, zoals bedoeld in artikel 5.

• Sectorlid/sectorleden: een lid/leden natuurlijk persoon van de FNV die behoort/behoren tot een bepaalde 

sector en op grond van de statuten artikel 34.3 meetelt/meetellen voor die sector. 

• Sectorraad: de algemene vergadering van leden van een sector, zoals bedoeld in artikel 4.

• Sectorreglement: het reglement van een sector.

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

bijeenkomst van alle sectorleden. 

• Statuten: de statuten van de FNV.

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

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

agendacommissie beoordeelt. 

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

geschikt worden geacht.

In het geval van bindende toetsing bepaalt de toetsingscommissie welke kandidaat wel of niet op de 

kandidatenlijst wordt gezet.

• Vergadering van alle leden van een branche: de eenheid van de branche die gevormd wordt door alle 

leden die tot de desbetreffende branche behoren, respectievelijk de bijeenkomst van alle leden van de 

betreffende branche.

• 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 sectoren van de FNV en niet op de verkiezingen binnen de indirecte sectorale afdelingen van  

de FNV.

• Website: 

1) de reguliere website van de FNV;  

2) de website die de FNV speciaal voor een verkiezing heeft ingericht.

• Werkorganisatie: het geheel van medewerkers die in dienst zijn van de FNV.
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HOOFDSTUK 2  
ALGEMEEN

1. GRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN

1.1 Het doel van de sector Overheid is het behartigen van de belangen van de leden die tot de sector behoren, 

binnen het beleid dat de FNV heeft vastgesteld. De sector Overheid stelt binnen deze kaders zijn eigen 

inhoudelijke prioriteiten en de inzet van zijn beleid vast en werkt deze uit in een meerjaren- en jaarplan.  

Bij hun handelen zullen de eenheden van de sector het sterker en aantrekkelijker maken van de FNV en de 

sector als uitgangspunt hebben.

De belangrijkste uitgangspunten voor de sector zijn: leden(betrokkenheid), solidariteit en eenvoud.  

Om dit te kunnen realiseren is gekozen voor een zo plat mogelijke organisatie, zodat er snel geschakeld  

kan worden. De afstand tussen leden en het bestuur moet zo klein mogelijk zijn, zodat de leden betrokken 

zijn bij de besluitvorming in de sector. Dit betekent ook dat de inspraak van de leden zo dicht mogelijk bij  

de werkvloer zal plaatsvinden. Voor branchespecifieke aangelegenheden geldt derhalve het primaat van  

de branche.

2. ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET SECTORREGLEMENT

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

van kracht.

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

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

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

2.3 In gevallen waarin dit reglement, de statuten of andere reglementen niet voorzien, beslist de sectorraad. 
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HOOFDSTUK 3  
INRICHTING SECTORALE EENHEDEN

3. SECTORALE EENHEDEN

3.1 De sector Overheid kent de volgende (niet statutaire) eenheden:

a. de sectorraad;

b. het sectorbestuur; 

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

d. afvaardiging vanuit de sector naar het ledenparlement.

4.  SECTORRAAD

4.1 De sector stelt een sectorraad in conform het bepaalde in de artikelen 4.1 en 5.1 van het RDSA.

4.2 De sectorraad is samengesteld uit leden die onmiddellijk zijn gekozen, door en uit alle leden die tot de 

sector behoren.

4.3 De sectorraad telt eenenvijftig (51) leden.

4.4 De sectorraad heeft de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 34.6 van de statuten van de FNV.  

Bij de uitoefening van zijn taken draagt de sectorraad zorg voor voldoende raadpleging van de leden van  

de sector.

4.5 Een niet-voltallige sectorraad behoudt zijn bevoegdheden.

4.6  Binnen de bevoegdheden genoemd in artikel 34.6 van de statuten en naast hetgeen is opgenomen in 

artikel 2.2 van het RDSA m.b.t. de werkwijze en de taken van de sector heeft de sectorraad in ieder geval 

tot taak:

a. het vaststellen van een sectoranalyse;

b. het mede-ontwikkelen en vaststellen van een (verdergaande) visie/strategie over de sector;

c. het mede-ontwikkelen en vaststellen van sectorbeleid binnen de kaders van het FNV-beleid;

d. het jaarlijks vaststellen van een werkplan binnen de toegekende budgetten;

e. het vaststellen van een activiteitenplan;

f. het vaststellen van een jaarverslag voor de sector;

g. het goedkeuren van reglementen conform artikel 4.5 van het RDSA;

h. het vaststellen van een functieprofiel voor lid sectorraad en lid sectorbestuur;

i. het promoten van de FNV.

4.7 De sectorraad kan (tijdelijke) werkgroepen instellen bestaande uit leden van de sector. In het instellings-

besluit bepaalt de sectorraad in ieder geval met welk doel de betreffende werkgroep wordt ingesteld,  

welke bevoegdheden de werkgroep heeft, de omvang en samenstelling van de werkgroep alsook tot 

wanneer de leden van de werkgroep benoemd worden. De sector Overheid kent in ieder geval de  

volgende werkgroep(en):

a.  Bedrijfsledengroep (BLG): is een groep van leden binnen een bedrijf of instellingen in de sector 

Overheid die zich op de werkvloer bezighoudt met vakbondswerk. 

b.  Brancheadviesraad (BAR): brancheadviesraden zijn werkgroepen die samengesteld worden uit leden 

die vallen onder één specifieke branche en hebben tot doel de sectorraad te adviseren over het 

behartigen van de belangen van de leden die vallen onder de betreffende branche. Waarbij een branche 

een onderverdeling is van leden van de sector die vallen onder één specifieke cao (of meerdere cao’s: 

indien deze overwegend dezelfde kenmerken hebben). 

c.  CAO-commissie: de sector Overheid richt een CAO-commissie in zoals afgesproken in het ledenparlement 

van 14 juni 2018. Naast de in dit artikel genoemde zaken die opgenomen worden in het instellingsbesluit 

van de sectorraad, wordt ook de werkwijze van deze commissie hierin opgenomen.
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d.  Landelijke Adviescommissie (LAC): is een adviescommissie voor cao-aangelegenheden en/of andere 

inhoudelijke zaken op brancheniveau, op sectorniveau en/of op bovensectoraal niveau.

e.  Communicatiewerkgroep: dit is een werkgroep zich bezig houdt met het zichtbaar maken van de missie 

en activiteiten van de sector Overheid. Daarnaast is de werkgroep gericht op het vergoten van de 

achterban en de binding met de leden te versterken. Dit doel wordt gerealiseerd door regelmatig content 

te plaatsen op social media en de website.

f.  Werkgroep Internationale Zaken (WIZ): deze werkgroep onderhoudt de internationale betrekkingen  

met vakbonden in het buitenland alsook met de Europese en internationale vakbondskoepels in de 

publieke sector, resp. EPSU en PSI. De werkgroep beheert het solidariteitsbudget en initieert en 

coördineert de solidariteitsprojecten van de sector met vakbonden in het buitenland in samenwerking 

met Mondiaal FNV.

4.8 De leden van de sectorraad verstrekken, ten behoeve van het werk in de sectorraad, minimaal één geldig 

e-mailadres en één (mobiel) telefoonnummer. Indien gewenst wordt hierbij de bereikbaarheid geduid.  

De leden van de sectorraad stemmen in met het delen van deze gegevens met de overige leden van  

de sectorraad.

5.  SECTORBESTUUR

5.1 De sectorraad benoemt het sectorbestuur zoals bepaald in artikel 4.2 van het RDSA.

5.2 Het sectorbestuur bestaat uit negen (9) leden.

5.3 Kandidaatstelling voor het sectorbestuur geschiedt op dezelfde wijze en in dezelfde periode als de 

kandidaatstelling voor de sectorraad (artikel 5.10 RDSA). 

5.4 Het sectorbestuur kiest, na zijn installatie, uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 

penningmeester.

5.5  Binnen de bevoegdheden genoemd in artikel 34.6 van de statuten, heeft het sectorbestuur in ieder  

geval tot taak:

a.  het voorbereiden van de besluitvorming in sectorraadsvergaderingen over alle onderwerpen die  

volgen uit de taken en bevoegdheden van de sectorraad, bij voorbeeld door: 

 • het maken van een sectoranalyse;

 • het mede-ontwikkelen van een (verdergaande) visie/strategie over de sector;

 • het mede-ontwikkelen van sectorbeleid binnen de kaders van het FNV-beleid;

 • het jaarlijks maken van een werkplan binnen de toegekende budgetten;

 • het maken van een activiteitenplan;

 • het voorbereiden en opstellen van een jaarverslag voor de sector.

b.  het bijeenroepen en bijwonen van sectorraadsvergaderingen; 

c.  het uitvoeren van besluiten van de sectorraad, voor zover niet in strijd met het FNV-beleid; de door  

de sectorraad vastgestelde doelen uit te werken en de uitvoering daarvan te bewerkstelligen; 

d.  het intern en extern communiceren over de sector en daartoe een communicatieplan te maken;

e.  het intern en extern vertegenwoordigen van de sector; 

f.  het promoten van de FNV;

g.  het zelfstandig organiseren en leiding geven aan de discussie en besluitvorming door leden van de 

sector over het sector-overstijgend FNV-beleid, mede in verband met de inbreng van de sector in  

het ledenparlement en andere FNV-organen, -eenheden en -verbanden;

h.  het onderhouden en stimuleren van de verbinding van de sector met lokale en regionale 

FNV-activiteiten;

i.  het organiseren van steun en hulp aan groepen van leden in de sector;

j.  het coördineren van de verkiezingsprocedure van de leden van het sectorbestuur;

k.  het coördineren van de verkiezingsprocedure van de leden van de sectorraad;

l.  een scholingsplan voor de sectorraad op te stellen en uit te voeren.

Dit alles binnen de kaders van het FNV-beleid.
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5.6 Het sectorbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te  

doen uitvoeren door commissies, benoemd door het sectorbestuur. Het sectorbestuur legt hierover 

verantwoording af aan de sectorraad. 

5.7 Onverminderd het bepaalde in de wet en de statuten, is het sectorbestuur — ongeacht de onderlinge 

taakverdeling — collegiaal en collectief verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn bestuurstaken.

5.8 Een niet-voltallig sectorbestuur behoudt zijn bevoegdheden.

6.   (DE VERGADERING OF BIJEENKOMST VAN) ALLE LEDEN VAN DE SECTOR/ 
SECTORVERGADERING 

6.1 In uitwerking van het bepaalde in artikel 11.1 van het RDSA wordt de vergadering van alle leden van de 

sector bijeengeroepen indien tien (10) procent van de leden van de sector hiertoe een verzoek indient bij de 

sectorraad.

7.  AFVAARDIGING VANUIT DE SECTOR NAAR HET LEDENPARLEMENT 

7.1 De regels voor verkiezing van afgevaardigden zijn in de statuten en afzonderlijk reglement bepaald.

7.2 Een afgevaardigde houdt regelmatig contact en overleg met de sector. Afgevaardigden betrekken de  

sector zoveel mogelijk voorafgaand aan besluitvorming in het ledenparlement, onder meer door raadpleging 

van hun achterban via de sectorraad en/of sectorvergadering (ruggespraak). Afgevaardigden moeten  

voldoende tijd en ruimte krijgen om hun achterban te raadplegen. De sectorraad zal, in samenspraak  

met de afgevaardigden, een standaard-werkwijze afspreken voor het raadplegen van de achterban.
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HOOFDSTUK 4  
VERKIEZINGEN SECTORALE 
EENHEDEN

8. ZETELVERDELING & KIESGROEPEN SECTORRAAD

8.1 De sectorraad bestaat uit eenenvijftig (51) leden. De zetels worden verdeeld over de kiesgroepen.  

De kiesgroepen met de zetelverdeling zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement.

9. ZETELVERDELING & KIESGROEPEN SECTORBESTUUR

9.1 Het sectorbestuur bestaat uit negen (9) leden. Voor de verkiezing van de leden van het sectorbestuur 

worden geen kiesgroepen gehanteerd. 

10. KWALITEITSEISEN

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

De sector Overheid hanteert de volgende aanvullende kwaliteitseis(en): 

•  Elk sectorraadslid en elk sectorbestuurslid dient actief te zijn in de sector Overheid én daarin werkzaam 

te zijn 

11. KANDIDAATSTELLING

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

De sector Overheid heeft geen nadere bepalingen rondom de kandidaatstelling voor de sectorraad en het 

sectorbestuur afgesproken.

12. TOETSING KANDIDATEN

12.1 De sector Overheid hanteert bij de verkiezing van de sectorraad en de verkiezing van het sectorbestuur een 

bindende toetsing van de kandidaten.

13. STEMWIJZE

13.1 Stemwijze verkiezing sectorraad: De sectorraad is samengesteld uit leden die onmiddellijk zijn gekozen, 

door en uit alle leden die tot de sector behoren. Ieder lid van de sector brengt in diens kiesgroep een aantal 

stemmen uit dat gelijk is aan het aantal zetels in diens kiesgroep. Een lid kan slechts één (1) stem per 

kandidaat uitbrengen. Stemgerechtigd zijn de leden die lid zijn van de sector Overheid (zoals geregistreerd 

in CRM van de FNV) op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de stemming 

aanvangt.
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13.2 Stemwijze verkiezing sectorbestuur: 

a.  De verkiezing van het sectorbestuur vindt plaats in de periode die daartoe wordt vastgesteld door de 

sectorraad met dien verstande dat dit zo snel mogelijk na installatie van de sectorraad gebeurt. 

b.  Op basis van de regels moet een afzonderlijke stemming plaatsvinden per in te vullen zetel.

c.  Per zetel doen in de eerste stemronde alle kandidaten voor de betreffende functie mee die nog niet in 

het bestuur gekozen zijn.

d.  Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig uit- 

gebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien na de eerste stemronde een vacature nog niet is 

vervuld, volgt een tweede stemronde. Hieraan doen de twee kandidaten mee die in de vorige stemronde 

de meeste stemmen hebben gekregen. Hebben echter twee of meer kandidaten met inachtneming van 

het in de vorige zin bepaalde een gelijk aantal stemmen gekregen, dan vindt, voordat de tweede stem- 

ronde plaatsvindt, nog een herstemming plaats tussen de kandidaten met een gelijk aantal stemmen, 

zodat bepaald kan worden welke twee kandidaten doorgaan naar de tweede ronde. Het bepaalde in de 

vorige volzinnen wordt herhaald totdat met inachtneming van het bepaalde in de eerste volzin in alle 

vacatures is voorzien.

14. TUSSENTIJDSE VACATURES

14.1 Tussentijdse vacatures worden in eerste instantie uit de reservepool vervuld.

15. VERKIEZINGSPROCEDURECOMMISSIE
 

15.1 Conform artikel 5.9 van het RDSA stelt de sectorraad voor de verkiezingen van de sectorraad en van het 

sectorbestuur tijdig een verkiezingsprocedurecommissie in. 
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HOOFDSTUK 5  
VERGADERINGEN SECTORALE 
EENHEDEN

16. VERGADERING SECTORRAAD

16.1 De sectorraad vergadert ten minste twee (2) keer per jaar en vergadert in bijzijn van het sectorbestuur. 

16.2 Het sectorbestuur roept de sectorraad in ieder geval bijeen om de jaarvergadering van het ledenparlement 

voor te bereiden. Verder staat tijdens één (1) van de vergaderingen in ieder geval het werkplan en de 

verdeling van de middelen op de agenda. 

16.3 Het sectorbestuur roept de sectorraad van de sector ook bijeen:

a.  op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent (10%) van de leden van de sectorraad;

b.  op schriftelijk verzoek van de meerderheid van de afgevaardigden van de sector in het ledenparlement;

c.  op schriftelijk verzoek van ten minste honderd (100) leden die behoren tot de sector;

d.  op verzoek van het algemeen bestuur.

16.4 De oproepingen tot de vergaderingen van de sectorraad geschieden schriftelijk (waaronder begrepen  

langs elektronische weg). De oproeping bevat naast de datum, het uur en de plaats van de desbetreffende 

vergadering tevens de agendapunten.

16.5 Oproepingen tot reguliere vergaderingen van de sectorraad geschieden met inachtneming van een termijn 

van zo mogelijk veertien (14) maar ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de 

vergadering daaronder niet inbegrepen. In spoedeisende gevallen kan deze termijn korter zijn. 

16.6 De vergaderingen van de sectorraad worden geleid door een lid van het sectorbestuur. Als alle leden van 

het sectorbestuur verhinderd zijn of als daartoe aanleiding is uit overwegingen van praktische aard, kan de 

sectorraad voor de betreffende vergadering een voorzitter uit zijn midden aanwijzen. 

16.7 De sectorraad kan slechts geldige besluiten nemen in een sectorraadsvergadering waarin ten minste de 

helft plus één (1) van de sectorraadsleden aanwezig is of vertegenwoordigd is. 

16.8 Van het verhandelde in de vergaderingen van de sectorraad worden ten minste de besluiten genotuleerd 

die, na door de sectorraad te zijn vastgesteld, de voorzitter van de vergadering ondertekent.

16.9 De sectorraad bespreekt ten minste één (1) maal per jaar het eigen functioneren en de onderlinge 

verhoudingen, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan, zo nodig, bij.

17. STEMRECHT IN DE SECTORRAAD 

17.1 In aanvulling op de bepalingen in artikelen 11.5 van het RDSA, geldt het volgende:

a.  Een lid van de sectorraad kan door één ander sectorraadslid schriftelijk gemachtigd worden om op de 

vergadering ook zijn stem uit te brengen. De machtiging dient voor aanvang van de vergadering bij het 

secretariaat van de sector aanwezig te zijn.

b.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een sectorraadslid schriftelijke stemming verlangt. 

c.  In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering van de sectorraad.
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18. VERGADERING SECTORBESTUUR

18.1 Het sectorbestuur vergadert in beginsel maandelijks. 

18.2 De secretaris roept de vergaderingen van het sectorbestuur bijeen met inachtneming van een termijn van 

ten minste één (1) week, via een schriftelijke oproeping met agenda aan alle leden van het sectorbestuur. In 

spoedeisende gevallen, naar het oordeel van de voorzitter, kan deze termijn korter zijn. 

18.3 De secretaris stelt de agenda in overleg met de voorzitter op. 

18.4 Leden van het sectorbestuur kunnen altijd agendapunten aandragen bij de voorzitter. De definitieve 

agenda wordt op de vergadering vastgesteld.

18.5 Van het verhandelde in elke vergadering van het sectorbestuur, maakt de secretaris een verslag dat of een 

besluitenlijst die, in beginsel, in de eerstvolgende sectorbestuursvergadering wordt vastgesteld.

18.6 Besluiten van het sectorbestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk buiten vergadering 

worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan de desbetreffende bestuursleden is voorgelegd en 

geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming vindt plaats 

door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. Van een besluit buiten 

vergadering wordt, onder bijvoeging van de ontvangen reacties op het voorstel, een verslag opgemaakt, dat 

na medeondertekenen door de voorzitter bij de genotuleerde besluiten wordt gevoegd.

19. STEMRECHT IN HET SECTORBESTUUR 

19.1 In aanvulling op de reeds in het RDSA opgenomen bepalingen, geldt het volgende: Een niet-voltallig 

sectorbestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits het uit minimaal drie (3) leden bestaat.



BIJLAGEN

16

HOOFDSTUK 6  
OVERIGE BEPALINGEN

20.1 Kandidaten die niet zijn gekozen in een sectorale eenheid en afvallers na het toetsingsgesprek voor de 

kandidaatstelling voor een sectorale eenheid, worden door de sectorbestuur benaderd om te kijken of er 

andere geschikte kaderfuncties zijn. 



BIJLAGEN



BIJLAGE 1  
KIESGROEPEN EN ZETELVERDELING 
SECTORRAAD OVERHEID

  KIESGROEP AANTAL ZETELS

  Decentrale overheden  16

  Rijk en Burgerdefensie 9

  Werk en Inkomen 2

  Onderwijs en Onderzoek 8

  Sociale werkvoorziening 6

  Grondstoffen, Energie en omgeving (GEO) 2

  Netwerkbedrijven en productiebedrijven (NWB) 2

  Productie- en leveringsbedrijven (PLB) 1

  Stadsvervoer 2

  Waterbedrijven 1

  Sport en Bewegen 1

  Publiek Belang overig 1
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BIJLAGE 2  
OVERZICHT BRANCHES EN CAO’S  
PER KIESGROEP 
KIESGROEP DECENTRALE OVERHEDEN 

  BRANCHE: CAO’S

  FNV Gemeenten • Gemeenten

   • Volgers cao Gemeenten

  FNV Provincies • Provincies

   • Volgers cao Provincies

  FNV Waterschappen • Waterschappen

KIESGROEP RIJK EN BURGERDEFENSIE

  BRANCHE: CAO’S

  FNV Rijk  • Rijk

   • Volgers cao Rijk

  FNV Burgerdefensie • Defensie

KIESGROEP WERK EN INKOMEN

  BRANCHE: CAO’S

  FNV Werk & Inkomen • UWV

   • SVB

   • Arbo Unies

KIESGROEP ONDERWIJS EN ONDERZOEK

  BRANCHE: CAO’S

  FNV primair- en voortgezet onderwijs • Primair onderwijs

  Vereniging Openbaar Onderwijs • Voortgezet onderwijs

   • Middelbaar Onderwijs

  FNV Hogescholen • Hoger beroepsonderwijs

  FNV Universiteiten • Nederlandse Universiteiten

   •  Volgers cao Nederlandse Universiteiten

   • Universiteit Nyenrode

   •  Maastricht School of Management 

  FNV Onderzoeksinstellingen • Onderzoeksinstellingen 

   • Wageningen Research

   • TNO 

   FNV Onderwijs overig  • Bestuursacademie Nederland 

   • Boertien en Partners 

    • Schoevers opleidingsinstituut 

   • WAOJ 

   • Dyade 

   • Edux 

   • Elsevier Opleidingen 

   • Fotovakschool 
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KIESGROEP ONDERWIJS EN ONDERZOEK (VERVOLG )

  BRANCHE: CAO’S

  FNV Onderwijs overig • Fundeon 

   • Geen cao bekend OO

   • Icora 

   • KLM Luchtvaartschool 

   • Koninklijk Instituut Tropen 

   • OSGMetrium

   •  Onderwijs Adviesbureaus (GAO)

   • Kenniscentra 

   • SBB

   • Cito

   • SLO

   • KPC Groep

   • Vizyr

KIESGROEP SOCIALE WERKVOORZIENING

  BRANCHE: CAO’S

  FNV Sociale Ontwikkel Bedrijven  • Bedrijfscao Tomingroep BV 

   • BIGA Groep 

   • Intos 

   • Sociale Werkvoorziening 

   • Werkse!

   • UW

   • Inclusief Groep

KIESGROEP GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN OMGEVING (GEO)

  BRANCHE: CAO’S

  Grondstoffen, Energie en omgeving • Proces GEO

   • Services GEO

KIESGROEP NETWERKBEDRIJVEN (NWB)

  BRANCHE: CAO’S

  Netwerkbedrijven • Energie Netwerkbedrijven

   • Tennet

   • Juva

   • Joulz

   • Endura

   • Westland Infra

   • Cogas

   • Volker Energy Solutions

   • Rendo
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KIESGROEP PRODUCTIE- EN LEVERINGSBEDRIJVEN (PLB)

  BRANCHE: CAO’S

  Productie- en leveringsbedrijven • Productie en leveringsbedrijven

   • BMCMoerdijk BV, Moerdijk

   • Emmtec Services BV, Emmen

   • ENECO NV, Rotterdam

    - Eneco Zakelijk BV

    - Eneco Consumenten BV

    - Eneco installatiebedrijven BV

   • Enecogen, Capelle a/d IJssel

   •  ENGIE Energie Nederland NV, Zwolle

    - ENGIE Global Developments BV

    - ENGIE International Corporation

   • Ennatuurlijk BV, Den Bosch

   • EPZ NV, Borssele

   • Essent NV, Den Bosch

    - Energiewacht BV

    -  E.ON First Future Energy Holding BV (EFFEH)

    -  E.ON International Participations NV (EIP)

    - Innogy Finance BV

   •  Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale  

Nederland BV, Dodewaard

   • Power Plant Rotterdam BV

   • PVNED Holding BV, Middelburg

   • PZEM NV, Middelburg

   •  PZEM Energy Company BV, Middelburg

   •  RWE Generation NL Personeel BV, Geertruidenberg

   •  RWE Renewables International Participations BV, 

Geertruidenberg

   • Sloe Centrale BV, Vlissingen

   • SPIE Infratechniek BV, Arnhem

   • SVP Holding BV, Purmerend

   • Uniper Benelux NV, Eindhoven

   • Uniper Trading NL Staff Company

   • Uniper Technologies BV

   • USG Industrial Utilities, Geleen

   • Vattenfall NV, Amsterdam

    - DELTA Energie BV, Middelburg

   •  Veolia Energie Netwerken BV, Schiphol-Rijk

   • Volta Limburg BV, Geleen

KIESGROEP STADSVERVOER

  BRANCHE: CAO’S

  Stadsvervoer • GVB

   • Stadsvervoer

   • HTM
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KIESGROEP WATERBEDRIJVEN

  BRANCHE: CAO’S

  Waterbedrijven • Waterbedrijven

KIESGROEP SPORT EN BEWEGEN

  BRANCHE: CAO’S

  Sport en Bewegen • Sport

   • Sportverenigingen

   • Vermo

   • Zwembaden

KIESGROEP PUBLIEK BELANG OVERIG

  BRANCHE: CAO’S

  Luchthavens • Luchtverkeersleiding NL

   • Groningen Airport Eelde

   • Maastricht Aachen Airport

   • Schiphol Group

   •  Schiphol Dienstverlening BV (SDBV)

  Havenbedrijven • Port of Amsterdam

   • Zeehaven IJmuiden

   • Groningen Seaports

   • Port of Moerdijk

   • North Sea Port

  Loodswezen • Loodswezen

De bijlage van dit sectorreglement is vastgesteld door de sectorraad in oktober 2022.
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https://www.fnv.nl/cao-sector
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