ALGEMEEN BRANCHEGROEPREGLEMENT
als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten van de Metaalunie
Begripsbepalingen
1.
In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
bedrijven betekent natuurlijke personen, vennootschappen onder firma,
commanditaire vennootschappen of rechtspersonen als omschreven in artikel 5,
leden 1 en 6 van de statuten
branchegroep betekent een onderdeel van de Metaalunie in de vorm van een
branchegroep.
branchegroepbestuur betekent het bestuur van een branchegroep.
branchegroepleden betekent de gewone en buitengewone leden van een
branchegroep tenzij anders vermeld.
branchegroepvergadering betekent de algemene vergadering van een
branchegroep.
Bondsraad betekent het orgaan van de Metaalunie dat in Titel 2 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering.
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen
erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet
gelijkgestelde dagen.
leden betekent de gewone en buitengewone leden van de Metaalunie, tenzij anders
vermeld.
lidmaatschap betekent het gewoon of buitengewoon lidmaatschap van de
Metaalunie.
Metaalunie betekent de statutair te Nieuwegein gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Metaalunie, kantoorhoudende te 3439 NJ
Nieuwegein, Einsteinbaan 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40476471.
Raad van Bestuur betekent het bestuur van de Metaalunie.
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander
elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
statuten betekent de statuten van de Metaalunie.
2.
Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar
‘zij’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hem wordt tevens bedoeld te verwijzen
naar ‘haar’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘zijn’- anders dan als
werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.
Artikelen
1. Wijziging en vaststelling algemeen en specifiek branchegroepreglement
1.
De Bondsraad stelt een algemeen branchegroep reglement vast. Wijziging van dit
reglement geschiedt op dezelfde wijze.
2.
In aanvulling op dit algemeen branchegroepreglement kan een branchegroepbestuur, gehoord de branchegroepvergadering, een specifiek branchegroepreglement voor de branchegroep opstellen. De Bondsraad stelt dit specifieke
branchegroepreglement vast. Wijziging van dit regelement geschiedt op dezelfde
wijze.
Afwijkingen op het algemene branchegroepreglement, ten behoeve van een
bepaalde branchegroep zijn uitsluitend toegestaan als deze afwijkingen niet in strijd
zijn met de statuten.
3.
Vaststelling of wijziging van een specifiek branchegroepreglement geschiedt na een
daartoe door het branchegroepbestuur op voorstel van de branchegroepvergadering
tijdig schriftelijk ingediend en gemotiveerd verzoek tot goedkeuring daartoe aan de
Raad van Bestuur. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur wordt het voorstel in
de eerstvolgende Bondsraad voorgelegd ter vaststelling.
4.
In het geval dat door de Raad van Bestuur geen goedkeuring aan het verzoek van
het branchegroepbestuur wordt verleend, kan het branchegroepbestuur binnen zes
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instellen bij de Bondsraad. De Bondsraad kan dan alsnog tot (partiële) goedkeuring
besluiten.
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Omschrijving branchegroep en financiën
De branchegroep heeft ten doel de behartiging van de collectieve branchespecifieke
belangen van de branchegroepleden in de meest uitgebreide zin, een en ander met
in achtneming van de statuten en in lijn met het landelijk beleid van de Metaalunie.
De branchegroep beheert zelfstandig haar eigen geldmiddelen, voor zover hiervoor
- met toestemming van de Raad van Bestuur - afzonderlijke contributies, donaties
of entreegelden zijn vastgesteld, alsmede ingeval middelen ten behoeve of ten bate
van de branchegroep door de Metaalunie zijn uitgekeerd.
Lidmaatschap
Uitsluitend bedrijven die voldoen aan het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de
statuten, kunnen zich aanmelden als gewoon branchegroeplid dan wel
buitengewoon branchegroeplid.
In het specifieke branchegroepreglement kunnen nadere regels omtrent de
afbakening van de doelgroep van de branchegroep worden opgenomen.
Het branchegroepbestuur beslist over de toelating van een branchegroeplid. Bij niet
toelating kan de branchegroepvergadering - op verzoek van betrokkene - alsnog tot
toelating besluiten.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de branchegroep dient schriftelijk via de
branchemanager bij het branchegroepbestuur te worden ingediend. Na toelating tot
de branchegroep verstrekt de branchegroep het logo “lid Koninklijke
Metaaluniebranchegroep (naam van de betreffende branchegroep)” in bruikleen aan
het branchegroeplid. Als het lidmaatschap om enige reden wordt beëindigd, mag
het logo op geen enkele wijze meer worden gebruikt. Het voeren van het logo "lid
Koninklijke Metaaluniebranchegroep (naam betreffende branchegroep)", alsmede
enige afbeelding, in welke vorm dan ook daarvan, blijft voorbehouden aan leden
van de branchegroep.
Iedere eigenaar en/of bestuurder van een branchegroeplid is bevoegd de aan het
lidmaatschap van de branchegroep verbonden rechten uit te oefenen, mits geen
van zijn mede-eigenaren en/of medebestuurders eveneens van deze bevoegdheid
gebruik maakt.
Einde lidmaatschap en schorsing.
Het lidmaatschap van de branchegroep gaat verloren:
a.
indien en zodra een branchegroeplid ophoudt te bestaan;
b.
indien en zodra een branchegroeplid niet langer voldoet aan de vereisten op
grond waarvan hij was toegelaten;
c.
door faillissement van een branchegroeplid;
d.
door opzegging door het branchegroeplid;
e.
door opzegging door de branchegroep;
f.
door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het branchegroeplid kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van zes maanden.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lidmaatschap van de branchegroep eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op
de datum waartegen was opgezegd.
Bij beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 1 onder b. tot en met f. blijft
de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende kalenderjaar dan wel tot
de datum op grond van lid 3.
Opzegging van het lidmaatschap van de branchegroep door de branchegroep
geschiedt door de branchegroepvergadering. Hiertoe kan worden besloten wanneer
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een branchegroeplid zijn verplichtingen jegens de branchegroep niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de branchegroep niet gevergd kan worden het
lidmaatschap van de branchegroep te laten voortduren. Opzegging als in dit lid
bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.
Ontzetting uit het lidmaatschap van de branchegroep geschiedt door de
branchegroepvergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
branchegroeplid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
branchegroep handelt, of de branchegroep op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting doet het lidmaatschap van de branchegroep met onmiddellijke ingang
eindigen.
Een branchegroeplid kan zowel door het branchegroepbestuur als door de
branchegroepvergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door ofwel een eenmalige verlenging van de schorsing met
drie maanden ofwel een besluit tot opzegging of ontzegging, eindigt door het
verloop van die termijn.
Het branchegroeplid, dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn
verplichtingen ten opzichte van de branchegroep, doch heeft geen enkel recht en
wordt niet toegelaten in branchegroepvergaderingen, behoudens ingeval en voor
zover
de
schorsing
van
het
betreffende
branchegroeplid
in
die
branchegroepvergadering aan de orde is.
Einde van het lidmaatschap van een branchegroep betekent niet automatisch ook
het einde van het lidmaatschap van de Metaalunie.
Branchegroepbestuur
De branchegroepleden benoemen uit hun midden een branchegroepbestuur dat uit
ten minste drie natuurlijke personen bestaat. De omvang van het
branchegroepbestuur wordt vastgesteld door de branchegroepvergadering.
Aan een branchegroepbestuurder wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze eigenaar
en/of bestuurder van een gewoon branchegroeplid is.
Het branchegroepbestuur alsmede ten minste vijf branchegroepleden gezamenlijk
hebben het recht om kandidaten te stellen voor de vervulling van vacatures in het
branchegroepbestuur.
Bij de kandidaatstelling van een branchegroepbestuurder wordt voor zover mogelijk
rekening gehouden met de achtergrond van de kandidaat, een zekere regionale
spreiding, alsmede met de diversiteit binnen de bedrijven in de branche, zodat een
evenwichtige samenstelling ontstaat van de branchegroepleden in het
branchegroepbestuur.
Het branchegroepbestuur kent tenminste een voorzitter en een penningmeester.
Deze functies worden door het branchegroepbestuur in onderling overleg verdeeld.
In afwijking van lid 1 kan de branchegroepvergadering besluiten een persoon die
niet tot de kring van leden behoort te benoemen tot voorzitter. In dat geval zijn lid
7 onder a. en b. van dit artikel niet van toepassing.
Een branchegroepbestuurder wordt als zodanig benoemd voor een periode van drie
jaar en is maximaal twee maal herbenoembaar.
Een branchegroepbestuurder defungeert door:
a.
het eindigen van het lidmaatschap van de Metaalunie van het branchegroeplid
waarvan hij eigenaar en/of bestuurder is;
b.
het eindigen van het lidmaatschap van de branchegroep van het
branchegroeplid waarvan hij eigenaar en/of bestuurder is;
c.
zijn overlijden;
e.
zijn vrijwillig ontslag;
f.
zijn ontslag door de branchegroepvergadering;
g.
zijn ontslag door de Raad van Bestuur;
h
het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
i.
door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
j.
door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
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Bij ontstentenis of belet van een branchegroepbestuurder zijn de overige
branchegroepbestuurders met het bestuur van de branchegroep belast. In
vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voorzien.
Elke branchegroepbestuurder kan te allen tijde door de branchegroepvergadering
worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuurstaak en branchemanager.
Het branchegroepbestuur is belast met het besturen van de branchegroep en met
de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Metaalunie op het niveau
van de branchegroep.
Bij de uitvoering van haar taken wordt het branchegroepbestuur ondersteund door
een branchemanager aan te wijzen door de Directie van de Metaalunie..
De branchemanager is onder meer belast met het voeren van de financiële
administratie en het beheer van de kas, het voeren van de correspondentie, het
oproepen tot de branchegroepvergaderingen, het opmaken van de notulen van de
vergaderingen van het branchegroepbestuur en van de branchegroepvergaderingen.
Vergaderingen en besluitvorming van branchegroepbestuur
Het branchegroepbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter van het
branchegroepbestuur dit nodig oordeelt, doch ten minste twee keer per jaar. Het
branchegroepbestuur komt tevens bijeen wanneer minimaal de helft van de
branchegroepbestuurders daarom verzoeken of op verzoek van de Raad van
Bestuur.
Iedere branchegroepbestuurder heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op
de agenda van een vergadering van het branchegroepbestuur wordt geplaatst.
Vergaderingen van het branchegroepbestuur worden gehouden op een centrale
plaats in Nederland - bij voorkeur ten kantore van de Metaalunie - te bepalen door
de voorzitter van het branchegroepbestuur.
Vergaderingen van het branchegroepbestuur kunnen tevens worden gehouden door
middel van conference call, video conference of andere (elektronische)
communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen
communiceren.
Het branchegroepbestuur bevordert zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit
worden genomen. Iedere branchegroepbestuurder heeft één stem. Blanco stemmen
gelden niet als uitgebrachte stemmen.
Indien
unanimiteit
niet
haalbaar
blijkt,
worden
besluiten
van
het
branchegroepbestuur genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Het branchegroepbestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van
de in functie zijnde branchegroepbestuurders ter vergadering aanwezig is. Is het
vereiste aantal branchegroepbestuurders niet aanwezig, dan wordt een nieuwe
vergadering
bijeengeroepen,
waarin
ongeacht
het
aantal
aanwezige
branchegroepbestuurders, omtrent de onderwerpen op de agenda van de
voorafgaande vergadering kan worden besloten.
Het branchegroepbestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits
alle branchegroepbestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk
hebben uitgesproken. Ieder besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt
schriftelijk vastgelegd.
Van het verhandelde in elke vergadering van het branchegroepbestuur worden
notulen opgesteld. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.
Bijeenroeping en toegang branchegroepvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar wordt een
branchegroepvergadering (de jaarvergadering) gehouden waarin onder meer de
volgende agendapunten aan de orde komen:
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a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
b.
eventuele vacatures in het branchegroepbestuur.
Andere
branchegroepvergaderingen
worden
gehouden
zo
dikwijls
het
branchegroepbestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het branchegroepbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal branchegroepleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende
gedeelte van de stemmen en - indien dit minder is, vijf branchegroepleden - en
onder vermelding van de agenda, verplicht tot het bijeenroepen van een
branchegroepvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien
aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
De branchemanager ontvangt tegelijk met het toezenden van een verzoek als
bedoeld in dit artikel aan het branchegroepbestuur, een afschrift van dat verzoek.
De
branchegroepvergaderingen
worden
bijeengeroepen
door
het
branchegroepbestuur of namens deze door de branchemanager. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de branchegroepleden volgens het
ledenregister van de Metaalunie. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zes
dagen, de dag van de oproeping en die van de branchegroepvergadering niet
meegerekend.
De oproeping aan ieder branchegroeplid, die daarmee instemt, kan ook geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht
aan het adres dat door hem voor dit doel aan de branchegroep en of de Metaalunie
bekend is gemaakt.
Bij de oproeping worden de op de branchegroepvergadering te behandelen onderwerpen vermeld en de daarbij behorende stukken toegezonden.
Toegang tot de branchegroepvergadering hebben alle niet geschorste
branchegroepleden, de branchemanager alsmede de Raad van Bestuur. Over
toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de
branchegroepvergadering.
Het branchegroepbestuur kan besluiten dat een branchegroeplid bevoegd is om in
persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, of door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de branchegroepvergadering deel te nemen, daarin het
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
Voor de toepassing van lid 7 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen
van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het
branchegroepbestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Indien het branchegroepbestuur besluit
voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend
gemaakt.
Het branchegroepbestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn
stem reeds voorafgaand aan de branchegroepvergadering via een elektronisch
communicatiemiddel uit te brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de
bijeenroeping van de branchegroepvergadering te vermelden tijdstip als
stemgerechtigden in het ledenregister van de Metaalunie staan vermeld. Op deze
wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de branchegroepvergadering is
bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de
vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering.
Het branchegroepbestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en
deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de branchegroepvergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet
herroepen. Evenmin kan hij op de branchegroepvergadering opnieuw stem
uitbrengen. Indien het branchegroeplid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht
ten tijde van de branchegroepvergadering niet langer lid van de betreffende
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Stemrecht en besluitvorming branchegroepvergadering
In
branchegroepvergaderingen
hebben
alle
niet
geschorste
gewone
branchegroepleden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.
De voor de branchegroepvergadering via een elektronisch communicatiemiddel
uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de
branchegroepvergadering worden uitgebracht.
Ieder stemgerechtigd branchegroeplid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd branchegroeplid. Een
branchegroeplid kan slechts stem uitbrengen namens ten hoogste drie andere
branchegroepleden.
Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco en onleesbare stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de
vergadering het gewenst acht ook daarover schriftelijk te stemmen.
Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
De branchegroepvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
branchegroepbestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere
branchegroepbestuurders, door het branchegroepbestuur aan te wijzen, als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de branchegroepvergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke branchegroepvergadering worden, bij afwezigheid van
de branchemanager, door een door de voorzitter van de branchegroepvergadering
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de
branchegroepvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de branchegroepleden
gebracht.
De branchegroepvergadering kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten,
mits alle branchegroepleden zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk
hebben uitgesproken. Ieder besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt
schriftelijk vastgelegd.
Branchegroepleden zijn gehouden zich te conformeren aan besluiten van de
branchegroepvergadering.

10. Branchegroepcommissies
1.
Zowel het branchegroepbestuur als de branchegroepvergadering kunnen één of
meerdere
branchegroepcommissies
instellen
en
opheffen.
Onder
branchegroepcommissie wordt tevens werkgroep verstaan.
2.
De leden van een branchegroepcommissie worden benoemd en ontslagen door het
orgaan dat de betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld.
3.
De taken en de bevoegdheden van een branchegroepcommissie, de wijze van
benoeming van de leden van een branchegroepcommissie alsmede bepalingen
omtrent het functioneren daarvan, worden bepaald door het orgaan dat de
betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld, met dien verstande dat de
taken verband houden met het behartigen van eventuele deelbelangen en
deelgebieden binnen de branchegroep.
4.
Iedere branchegroepcommissie brengt verslag uit aan het orgaan dat de
betreffende branchegroepcommissie heeft ingesteld conform de vereisten als
bepaald door het betreffende orgaan.
11. Verantwoording
1.
De voorzitter van het branchegroepbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten
aanzien
van
het
handelen
van
het
branchegroepbestuur
aan
de
branchegroepvergadering tijdens de jaarvergadering van de branchegroep.
2.
Het branchegroepbestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van de
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activiteiten van de branchegroep aan de Raad van Bestuur. Verantwoording
geschiedt schriftelijk in de vorm van een financieel verslag over het afgelopen
boekjaar en een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende
boekjaar. De begroting omvat tevens een voorstel voor de vast te stellen
contributie.
De voorzitter van het branchegroepbestuur legt desgevraagd verantwoording af in
de bestuursvergaderingen van de Raad van Bestuur ten aanzien van het reilen en
zeilen binnen de branchegroep.
Indien de voorzitter van het branchegroepbestuur niet in de gelegenheid is tot het
afleggen van verantwoording dan wordt deze taak vervuld door een van de andere
branchegroepbestuurders.

12. Ontbinding branchegroep en aanwending batig saldo
1.
Nadat een besluit tot ontbinding van een branchegroep is genomen, worden archief
en andere stukken in handen gesteld van de Metaalunie.
2.
Een eventueel batig saldo zal – na overleg daarover met het voormalig bestuur van
de ontbonden branchegroep - door de Metaalunie worden aangewend voor
doeleinden die met het doel van de ontbonden branchegroep overeenstemmen.
13. Slotbepaling
In geval van geschillen beslist de Raad van Bestuur over de uitleg van dit reglement
en beslist in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Dit reglement is vastgesteld door de Bondsraad op 5 oktober 2015.

