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Huishoudelijk Reglement  
Vereniging van Middenkader en Hoger 

Personeel van Chemie en Coatings 
 
DEFINITIES 
 
Artikel 1  
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
• Actief lid: lid van de vereniging die werkzaam is bij een Chemie of Coatingsbedrijf 

als bedoeld in de Statuten 
• Anders Actief lid: lid van de vereniging die vanuit zijn werkzaamheden bij het 

betreffende Chemie en/of Coatingsbedrijf is ontslagen en geen betaalde arbeid 
verricht, gepensioneerd of anderszins is uitgetreden. 

• Geassocieerd Lid: lid conform Artikel 6 lid 2 van de Statuten. 
• Belanghebbend Lid: lid waarvan de arbeidsovereenkomst direct wordt gebonden 

bij  het aangaan of wijzigen van een Collectieve Arbeidsovereenkomst als bedoeld 
in artikel 18 van dit reglement. 
 

LEDEN 
 
Artikel 2  
1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk, via de website of per e-mail te 

geschieden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat in op de datum van 
aanmelding, tenzij het bestuur tegen toelating bezwaar maakt. De contributie 
wordt berekend vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand na de 
aanmelding. 

2. Opzegging van het lidmaatschap of wijziging van de aard van het lidmaatschap als 
bedoeld in artikel 6 van de Statuten geschiedt schriftelijk, via de web-site of per e-
mail. De opzegging per einde jaar wordt van kracht met ingang van het 
eerstvolgende kalenderjaar, indien zij vóór 1 oktober van het lopende jaar 
geschiedt, anders aan het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging 
bij contributieverhoging dient te geschieden binnen één maand na kennisgeving 
van deze verhoging en gaat in op de datum van de opzegging.  

3. De opzegging bedoeld in artikel 8, lid 1 onder c van de Statuten wordt onmiddellijk 
van kracht.  

4. Opzegging door het lid vanwege de beëindiging van het dienstverband met het 
betreffende Chemie- of Coatingsbedrijf gaat in op de datum van de beëindiging 
van het dienstverband. 
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VERENIGINGSLOCATIE EN LEDENGROEP 
 
Artikel 3   
1. Elk lid behoort tot een verenigingslocatie of een ledengroep. 
2. In bedrijfslocaties waar tenminste 7 leden werkzaam zijn, kan een 

verenigingslocatie worden gevormd uit de leden die op dezelfde bedrijfslocatie 
werkzaam zijn. 

3. Voor de leden in bedrijfslocaties waar het niet mogelijk is een verenigingslocatie te 
vormen als bedoeld in lid 2, deelt het bestuur in overleg met deze leden hen bij 
een dichtbij gelegen verenigingslocatie in met het doel hun inbreng te 
waarborgen. Deze leden worden in de ledenraad door de aangewezen 
verenigingslocatie vertegenwoordigd. Het bestuur kan, indien het dit voor een 
goede werkwijze wenselijk acht, op verzoek van de desbetreffende 
verenigingslocatie(s), bepalen, dat deze verenigingslocaties tot één 
verenigingslocatie worden samengevoegd of dat verenigingslocatie wordt 
gesplitst.  

4. Leden die zijn ingedeeld in een verenigingslocatie hebben recht van toegang tot de 
ledenvergadering, tot het voeren van het woord en tot het uitbrengen van een 
stem. De ledenvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel als zijnde verworpen beschouwd. bij staking van stemmen over de 
benoeming van personen, waarbij meerdere personen kandidaat zijn, vindt 
herstemming plaats tussen de kandidaten die eenzelfde hoogste aantal stemmen 
op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 

5. Eenmaal per 4 jaar, dan wel tussentijds, indien er sprake is van een vacature, 
worden, met inachtneming van de in dit reglement gestelde regels, de leden in de 
gelegenheid gesteld een afgevaardigde te kiezen die de leden van de 
verenigingslocatie zal vertegenwoordigen in de ledenraad. 
 

Artikel 4  
1. Anders-actieve leden vormen tezamen de ledengroep anders-actieven. 
2. Artikel 3 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
FINANCIËN 
 
Artikel 5   
1. De jaarcontributie wordt vastgesteld door de ledenraad en aan de leden bekend 

gemaakt via de website van de vereniging en/of via een nieuwsbrief. 
2. De contributie wordt bij vooruitbetaling, in beginsel, per jaar geïnd. 
3. Betaling van de contributie in andere termijnen dan een jaar is mogelijk, mits via 

automatische incasso. Het kiezen van andere betalingstermijnen laat onverlet dat 
de contributieverplichting telkenmale voor een kalenderjaar wordt aangegaan. 
 
 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT VMHP CHEMIE EN COATINGS 

3 
 

LEDENVERGADERING 
 
Artikel 6  
1. Tenminste eenmaal per jaar worden op de verenigingslocaties en in een 

ledengroep door of namens het bestuur een ledenvergadering gehouden en voorts 
zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt. De oproeping, gericht aan de leden 
van de verenigingslocatie of ledengroep geschiedt door het bestuur met 
inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen, liggende tussen de dag van 
oproeping en die van de vergadering. De oproep gaat vergezeld van een agenda. 

2. Indien tenminste tien leden het bestuur verzoekt een ledenvergadering te 
beleggen, is het bestuur gehouden binnen 14 dagen aan dat verzoek gevolg te 
geven en een ledenvergadering te beleggen, uiterlijk 21 dagen na de datum van 
het verzoek. Het verzoek vermeldt de in de te houden vergadering te behandelen 
onderwerpen en is vergezeld van een toelichting. Indien het bestuur geen gevolg 
geeft aan het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering bijeen te 
roepen. 

3. De ledenvergadering wordt voorgezeten door een lid van het bestuur, dan wel 
door een lid van de vereniging die daartoe door het bestuur is gemachtigd. 

4. Over het verhandelde op de ledenvergadering wordt verslag opgemaakt door een, 
door de vergadering aan te wijzen notulist.  
 

VERKIEZING AFGEVAARDIGDE IN LEDENRAAD 
 
Artikel 7  
1. Zodra een of meerdere zetels in de ledenraad vacant komen, hetzij reglementair, 

hetzij tussentijds door vertrek, stelt het bestuur de leden van de desbetreffende 
verenigingslocatie(s), of ledengroep daarvan in kennis. 

2. Het bestuur is bevoegd niet-bindende voordrachten te doen voor de verkiezing 
van ledenraadleden. 

3. Per verenigingslocatie of ledengroep wordt een verkiezing georganiseerd door een 
verkiezingscommissie bestaande uit ten minste een bestuurslid van de vereniging 
en een lid dat onder de betreffende verenigingslocatie respectievelijk ledengroep 
ressorteert. Kandidaat-ledenraadleden kunnen geen lid zijn van de 
verkiezingscommissie. De verkiezing wordt ten minste één maand van te voren 
bekend gemaakt aan de leden die onder de betreffende verenigingslocatie of 
ledengroep ressorteren. 

4. Leden kunnen zich uiterlijk één dag voor de bekend gemaakte verkiezingsdatum 
kandidaat stellen. 

5. De verkiezing geschiedt met stembiljetten. Een lid brengt zijn stem uit op één 
kandidaat-ledenraadslid. 

6. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. 
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7. Indien bij de verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die 
het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

8. Indien op de dag van de verkiezing slechts één persoon per vacature kandidaat is, 
dan stelt het bestuur aan de desbetreffende leden voor om de kandidaat bij 
acclamatie verkozen te verklaren. Tenzij een gewone meerderheid van de leden 
bezwaar maakt wordt de kandidaat verkozen verklaard. 

9. Voor de verkiezing van plaatsvervangende leden is dit artikel van overeenkomstige 
toepassing. 
 

LEDENRAAD 
 
Artikel 8   
1. De ledenraad bestaat uit evenveel leden en plaatsvervangende leden als er 

verenigingslocaties en ledengroepen zijn gevormd. 
2. Plaatsvervangende leden hebben het recht de vergaderingen van de ledenraad te 

bezoeken, doch hebben enkel stemrecht indien het betreffende lid afwezig is. 
  

Artikel 9  
1. De vergaderingen van de ledenraad worden bijeengeroepen, of dit nu geschiedt 

door het bestuur of op de wijze als voorzien in art. 11 lid 5 sub c van de Statuten, 
door middel van een schriftelijke convocatie, welke behoudens in spoedeisende 
gevallen, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering moet 
worden verzonden, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en te 
behandelen onderwerpen. 

2. Iedere afgevaardigde of zijn plaatsvervanger brengt één stem uit. De stemmingen 
worden begeleid en gecontroleerd door een tijdens de vergadering te vormen 
stemcommissie, bestaande uit twee daartoe door de ledenraad aangewezen 
afgevaardigden. De uitspraken van deze stemcommissie ter zake van de waarde 
van de stem per afgevaardigde, het quorum, het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen, het aantal stemmen voor en tegen en het aantal onthoudingen, zijn 
bindend. 

3. De stemmingen over personen geschieden steeds schriftelijk, tenzij besluiten bij 
acclamatie genomen worden. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke 
oproeping gestemd. 

4. Staken de stemmen dan wordt, behoudens in het hiernavolgende geval, het ter 
stemming gebrachte voorstel als zijnde verworpen beschouwd. Staken de 
stemmen over een voorstel tot benoeming van personen, waarbij meerdere 
personen kandidaat zijn, dan vindt herstemming plaats tussen de kandidaten, die 
eenzelfde hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen 
opnieuw, dan beslist het lot. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden als 
niet uitgebracht beschouwd. 
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5. Tenzij de ledenraad anders beslist, wonen de leden van het bestuur en de 
belangenbehartiger als bedoeld in artikel 1 lid 8 van de Statuten, de 
ledenraadsvergaderingen bij en hebben zij het recht het woord te voeren. 

6. Leden van de vereniging, niet zijnde afgevaardigden, hebben recht van toegang tot 
de ledenraadsvergadering. Deze laatsten mogen slechts met toestemming van de 
voorzitter het woord voeren. 

7. Op ieder moment tussen opening en sluiting van een vergadering van de 
ledenraad, zijn minstens twee afgevaardigden gezamenlijk gerechtigd een motie 
van orde in te dienen. Deze motie dient met voorrang op alle andere zaken, in 
behandeling genomen te worden. Eerst na behandeling van de aan de orde 
gestelde kwestie kan de vergadering voortgezet worden. 

8. De ledenraad kan, behalve de commissie, bedoeld in artikel 11 lid 5 sub e van de 
Statuten ook andere commissies instellen met het oog op de voorbereiding, 
uitvoering of controle van bepaalde aangelegenheden. De ledenraad regelt 
samenstelling en bevoegdheden. 
 

Artikel 10  
1. Een ledenraadslid maakt niet langer deel uit van de ledenraad in de volgende 

gevallen: 
a) door diens aftreden; 
b)  wanneer deze, om welke reden ook, niet langer lid is van de vereniging; 
c) wanneer deze bestuurder of belangenbehartiger van de vereniging wordt; 
d) wanneer deze onder bewind en/of curatele wordt gesteld; 
e) wanneer deze in staat van faillissement wordt verklaard, onder een regeling valt 

in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of surseance 
van betaling verkrijgt; 

f) wanneer, om welke reden dan ook, het lidmaatschap eindigt van de 
verenigingslocatie of de ledengroep, uit welks midden het ledenraadslid is 
gekozen; 

g) wanneer de samenstelling van de verenigingslocatie substantieel wijzigt door 
het toevoegen of verwijderen van bedrijfsonderdelen. 

2. Een tussentijdse verkiezing geschiedt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een 
vacature. 
  

BESTUUR 
 
Artikel 11  
1. Ieder lid van de vereniging is benoembaar tot lid van het bestuur.  
2. Het bestuur bestaat uit 5 leden of zoveel meer of minder als de ledenraad, met 

inachtneming van artikel 12 lid 1 van de Statuten, beslist. 
3. De zittingsduur bedraagt 3 jaar. Ieder lid van het bestuur is tweemaal herkiesbaar. 
4. Een lid van het bestuur dient lid van de vereniging te zijn. 

 
Artikel 12  
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1. In geval van een of meer vacatures wordt aan de leden daarvan kennisgegeven. Zo 
mogelijk wordt aangegeven welke portefeuille het (de) nieuw te benoemen lid 
(leden) zullen gaan beheren, en kunnen door het bestuur een of meer kandidaten 
voor de opengevallen plaats(en) worden voorgesteld. De voordracht door het 
bestuur is niet bindend. 

2. De leden wordt de gelegenheid gegeven om tot een datum, die niet eerder mag 
vallen dan 30 dagen na de datum van de kennisgeving,  kandidaten te stellen. 

3. Bij ontbreken, niet voldoende of tijdig beschikbaar zijn van kandidaten kan de 
ledenraad op advies van het bestuur, afwijken van het in artikel 11 lid 3 bepaalde 
en één of meer aftredende bestuursleden herbenoemen voor zo lang als nodig is 
om continuïteit van bestuur en beleid te waarborgen. 
 

Artikel 13   
1. De ledenraadsvergadering ter verkiezing van bestuursleden, zal niet eerder 

worden gehouden dan één week na de datum, gesteld voor het indienen van 
kandidaatstellingen, doch nooit later dan 3 maanden na de datum waarop de 
vacature is ontstaan. 

2. Zijn er door de leden geen kandidaten ingediend, dan worden de door het bestuur 
voorgestelde kandidaten als gekozen beschouwd. 
 

Artikel 14  
1. Het bestuur deelt zijn bestuurstaken in "portefeuilles" in en verdeelt deze onder 

de bestuursleden. De verschillende "portefeuilles" worden door het bestuur 
omschreven en aan de leden ter kennis gebracht. 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dat nodig 
oordelen. De secretaris roept de vergadering bijeen. Rechtsgeldige besluiten 
kunnen alleen worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste de helft van 
het aantal leden aanwezig is. 

3. Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen. Een bestuurslid kan 
geen ander bestuurslid machtigen tot het uitbrengen van zijn stem in een 
bestuursvergadering, waarin hij/zij niet aanwezig zal zijn. Staken de stemmen en 
staken deze bij herstemming opnieuw dan beslist de voorzitter. 
 

Artikel 15  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in de ruimste zin van het 

woord. Het ontwerpt het beleid van de vereniging en voert dit uit, na goedkeuring 
van dit beleidsplan en de daarbij behorende begroting door de ledenraad.  

2. Periodiek maakt het hoofdbestuur een beleidsplan, dat door de ledenraad wordt 
vastgesteld. Voorafgaand aan deze vaststelling zijn de afgevaardigden gehouden 
dit plan in hun verenigingslocatie of ledengroep te bespreken casu quo daartoe 
een ledenvergadering te beleggen. 
 

Artikel 16  
Over aangelegenheden die in het bijzonder een bedrijfsonderdeel aangaan, wordt met 
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de desbetreffende afgevaardigde in de ledenraad van de betreffende 
verenigingslocatie overleg gepleegd. 
 
UITBESTEDING 
 
Artikel 17  
1. Het bestuur kan, na voorafgaande toestemming door de ledenraad, 

werkzaamheden op terrein van collectieve- en individuele belangenbehartiging, 
uitbesteden aan een belangenbehartiger. 

2. Het bestuur kan, na voorafgaande toestemming door de ledenraad, uitvoerende 
werkzaamheden uitbesteden op het terrein van ledenadministratie, secretariaat, 
webdesign en beheer, communicatie met de leden etc. 

3. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk met betrekking tot de uitbestede 
werkzaamheden. 
 

AANGAAN EN WIJZIGEN VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
 
Artikel 18   
1. Voorstellen namens de vereniging tot het aangaan en/of wijzigen van een 

collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot een Chemie en/of 
Coatingsbedrijf worden niet ingediend bij de wederpartij dan nadat deze ter 
consultatie voorgelegd zijn aan de leden van de betrokken verenigingslocaties 
en/of ledengroepen. 

2. Voorstellen namens de werkgever tot het aangaan en/of wijzigen van een 
collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot één of meerdere 
bedrijfsonderdelen worden ter kennis gebracht van de leden van de betrokken 
verenigingslocaties en/of groepen. 

3. De consultatie kan plaatsvinden door het organiseren van ledenvergaderingen of 
via elektronische communicatiemiddelen. 

4. De ledenraad beslist over de definitieve inhoud en formulering van de voorstellen 
namens de vereniging. 

5. De onderhandelingsdelegatie die ter zake de besprekingen voert met de 
werkgever bestaat uit de belangenbehartiger en één of meerdere, door de 
ledenraad benoemde, delegatieleden werkzaam bij het betreffende Chemie en/of 
Coatingsbedrijf. 

6. Het resultaat van de besprekingen tussen werkgever en vereniging wordt door de 
onderhandelingsdelegatie ter kennis gebracht van de ledenraad. 

7. De ledenraad beslist met gewone meerderheid van stemmen omtrent het al dan 
niet aanvaarden van de voorgestelde Collectieve Arbeidsovereenkomst of 
wijzigingen daarvan. 

8. Een besluit als bedoeld in lid 7 van dit artikel is onderhevig aan een referendum als 
bedoeld in artikel 2:39 lid 2 BW. Hangende de uitslag van het referendum wordt de 
uitvoering van het besluit geschorst. 
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CAO REFERENDUM 
 
Artikel 19   
1. Het bestuur maakt bekend dat de ledenraad een besluit als bedoeld in artikel 18 

lid 7, heeft genomen. 
2. De bekendmaking vindt plaats binnen twee weken na de dag waarop de ledenraad 

het besluit als bedoeld in artikel 18 lid 7 heeft genomen, en wel door middel van 
a) een publicatie in het verenigingsorgaan; en/of 
b) een schriftelijke bericht aan de adressen van de betreffende leden volgens het 

ledenregister; en/of 
c) een publicatie op de website van de vereniging; 
d) De bekendmaking kan ook geschieden door een langs elektronische 

communicatiemiddelen toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan 
het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt; 

e) De bekendmaking bevat tevens de vermelding van de periode van minimaal 
drie en maximaal zeven aaneengesloten dagen waarin het referendum wordt 
gehouden. Deze periode mag niet aanvangen voordat ten minste twee dagen 
zijn verstreken na de bekendmaking; 

3. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de Belanghebbende leden van de vereniging. 
Gedurende de bedoelde periode kunnen deze leden in een referendum stem 
uitbrengen vóór of tegen goedkeuring van het besluit als in artikel 18 lid 7  
bedoeld. 

4. De ledenraad kan bepalen dat ook andere groepen leden, dan bedoeld in het 
voorgaande lid, stemgerechtigd zijn. 

5. Uitsluitend de stemmen die door het bestuur zijn ontvangen in de door het 
bestuur vastgestelde periode waarin het referendum zal worden gehouden, zijn 
geldig. Een uitgebrachte stem mag niet reeds voor het einde van de periode 
waarin het referendum wordt gehouden, bekend worden gemaakt. 

6. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht in het referendum ook uitoefenen door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via 
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. 

7. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden vermeld bij de hiervoor 
bedoelde bekendmaking. 

8. Op de eerstvolgende dag na de laatste dag van de periode waarin gestemd kon 
worden, stelt het bestuur, samen met de betrokken commissie, de uitslag van het 
referendum vast. De uitslag van het referendum wordt zo spoedig mogelijk daarna 
– in ieder geval binnen twee weken na de vaststelling van de uitslag - aan de leden 
op de hierboven vermelde wijze bekendgemaakt. 

9. Indien het besluit als bedoeld in lid 1 door meer dan de helft van het aantal leden 
dat op geldige wijze aan het referendum heeft deelgenomen, is goedgekeurd, is 
het besluit van kracht op het moment waarop de uitslag van het referendum is 
vastgesteld als in lid 8 bedoeld. 
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10. Indien het besluit als bedoeld in lid 1 niet door meer dan de helft van het aantal 
leden dat op geldige wijze aan het referendum heeft deelgenomen, is 
goedgekeurd, dan vervalt het door de ledenraad genomen besluit. 
 

RECHTEN LEDEN OP INDIVIDUELE DIENSTVERLENING 
 
Artikel 20   
1. De rechten van leden op individuele bijstand bij arbeidsrechtelijke en/of 

sociaalverzekeringsrechtelijke geschillen worden vastgelegd in het Reglement 
Juridische  Dienstverlening.  
 

SLOTBEPALING 
Artikel 21  
Dit huishoudelijk reglement is door de ledenraad vastgesteld op 8 maart 2018 en 
vervangt alle voorgaande versies hiervan. 


