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Zaaknummer 96151.01MAR/AFB 
 
Akte van statutenwijziging van Bouwend Nederland, de vereniging van 
bedrijven in de sectoren bouw en infrastructuur 
 
Vandaag, achttien juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. WILLEM

 __ 
 

CORNELIS STEIN, notaris te Vijfheerenlanden:
 __________________________ 

 
de heer mr. Wouter Boshuis, geboren te Utrecht op negentien oktober

 __________ 
 

negentienhonderdnegenenzeventig, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands
 ____ 

 
paspoort nummer: NNL7BHFR6, uitgegeven te Nieuwegein op twee juni

 _________ 
 

tweeduizend zeventien, wonende te 3437 JR Nieuwegein, Simon Vestdijkhove 45 en
 

 
ongehuwd en niet geregistreerd als partner,

 ________________________________ 
 

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging met volledige
 __ 

 
rechtsbevoegdheid BOUWEND NEDERLAND, DE VERENIGING VAN

 ___ 
 

BEDRIJVEN IN DE SECTOREN BOUW EN INFRASTRUCTUUR,
 _____ 

 
statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Zilverstraat 69 Bouwhuis,

 _____ 
 

2718 RP Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
 _______ 

 
Koophandel onder nummer 40408058,

 ___________________________________ 
 

Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw en
 _________ 

 
infrastructuur, hierna ook te noemen: “de vereniging”.

 ______________________ 
 

Inleiding
 __________________________________________________________ 

 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde de statuten te willen wijzigen van

 __ 
 

de vereniging: Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren
 
 

bouw en infrastructuur, voormeld.
 _____________________________________ 

 
De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat:

 __________________________ 
 

1. De statuten van de vereniging luiden, zoals die laatstelijk zijn vastgesteld bij akte
 
 

van statutenwijziging op veertien juli tweeduizend vijftien, verleden voor een
 __ 

 
waarnemer van een waarnemer van het vacante notariskantoor van mr. Thomas

 
 

Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, notaris te Bunnik.
 ____________ 

 
2. Bij besluit van twee juli tweeduizend negentien heeft de algemene

 ___________ 
 

ledenvergadering van de vereniging besloten de statuten van de vereniging te
 __ 

 
wijzigen.

 _______________________________________________________ 
 

-/- Een kopie van het extract uit de notulen van de vergadering is aan deze akte
 ___ 

 
gehecht.

 _______________________________________________________ 
 

3. Ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering hebben de
 ___ 

 
bestuursleden de comparant volmacht gegeven om de statutenwijziging in een

 _ 
 

notariële akte op te nemen en de gegevens te wijzigen in het Handelsregister
 ___ 

 
van de Kamer van Koophandel.

 _____________________________________ 
 

De comparant, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte de statuten van de
 ____ 

 
vereniging te wijzigen en de artikelen van de vereniging gewijzigd vast te stellen als

 __ 
 

volgt:
 _____________________________________________________________ 

 
Statuten

___________________________________________________________ 
 

Hoofdstuk 1 Naam, zetel, doel en inrichting
 ____________________________ 

 
Naam en zetel

 _____________________________________________________ 
 

Artikel 1
___________________________________________________________ 

 
1. De vereniging draagt de naam 'Bouwend Nederland, de vereniging van

 _______ 
 

bedrijven in de sectoren Bouw en infrastructuur’ en wordt in de
 ____________ 

 
statuten en reglementen verder aangeduid als: Bouwend Nederland of

 ________ 
 

als de 'vereniging'.
 ________________________________________________ 

 
2. Bouwend Nederland heeft haar zetel te Zoetermeer.

 _____________________ 
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3. Bouwend Nederland is een vereniging met volledige
 _____________________ 

 
rechtsbevoegdheid en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 _______________ 
 

4. Bouwend Nederland is op tweeëntwintig december
 ___________________ 

 
tweeduizendvier ontstaan uit een juridische fusie tussen de

 _____________ 
 

verenigingen Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), BouwNed,
 _______ 

 
Vereniging van lnfrastructuur Aannemers Nederland (VIANED),

 ________ 
 

Vereniging van Boor-, Kabelleg en Buizenlegbedrijven (Bolegbo-
 ________ 

 
vok), Vereniging Ondernemers Civiele Betonbouw

 ___________________ 
 

(vocBetonbouw), Werkgeversvereniging Railinfrastructuur (WRl),
 ________ 

 
Vereniging VIANED Regio Noord, Vereniging VIANED Regio

 ________ 
 

Oost, Vereniging VlANED Regio Zuid, Vereniging VIANED
 __________ 

 
Regio West, Vereniging VIANED Sectie Grondwerk en Vereniging

 ______ 
 

VIANED Sectie Waterbouw. Bouwend - Nederland is op dertig
 _________ 

 
juni tweeduizend twaalf gefuseerd met de Vereniging tot

 _______________ 
 

Bevordering van Werken in Asfalt en op dertig juni
 ___________________ 

 
tweeduizendvijftien met de vereniging Organisatie voor de

 _____________ 
 

Vlakglasbranche.
 ______________________________________________ 

 
Verenigingsjaar, lidmaatschapsjaar

 ____________________________________ 
 

Artikel 2
  _____________________________________________________ 

 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december

 ____ 
 

daaropvolgend.
 __________________________________________________ 

 
2. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

 ____________________ 
 

Doel
 _____________________________________________________________ 

 
Artikel 3

 __________________________________________________________ 
 

1. Bouwend Nederland stelt zich ten doel:
 ____________________________ 

 
 a. Het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren

 _______ 
 

bouw en infrastructuur;
 _____________________________________ 

 
 b. Het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;

 ______________ 
 

 c. Het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden;
 __________ 

 
 d. Het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van

 __________ 
 

ledenbinding;
 _______________________________________________ 

 
 e. Het verder professionaliseren van de sectoren bouw en

 _______________ 
 

infrastructuur;
 _______________________________________________ 

 
 f. Het realiseren van (collectieve) inkoopvoordelen en/of andere

 __________ 
 

regelingen dan wel onderzoeken ten gunste van de leden.
 ______________ 

 
 g. Het verrichten van al hetgeen uit het bovenstaande voortvloeit,

 _________ 
 

daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt in
 _______ 

 
de ruimste zin des woords.

 _____________________________________ 
 

Organisatie
 ________________________________________________________ 

 
Artikel 4

  _____________________________________________________ 
 

1. Bouwend Nederland is een vereniging van bedrijven die in opdracht of
 _______ 

 
voor eigen rekening werken (doen) uitvoeren in de sectoren bouw

 ___________ 
 

en/of infrastructuur.
 ______________________________________________ 

 
2. Bouwend Nederland kent de volgende organisatie- eenheden:

 ____________ 
 

 a. Regio' s;
 _________________________________________________ 

 
 b. Afdelingen;

 ______________________________________________ 
 

 c. Vakgroepen;
 _____________________________________________ 

 
 d. Jong Bouwend Nederland;

 __________________________________ 
 

 e. Ledengroepen.
 ____________________________________________ 

 
3. Organen van Bouwend Nederland zijn:

 ____________________________ 
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 a. Het bestuur;
 _____________________________________________ 

 
 b. Het algemeen bestuur;

 ______________________________________ 
 

 c. De commissie gedragscode en de commissie van beroep;
 ___________ 

 
alsmede

 _________________________________________________ 
 

 d. Die personen en commissies die op grond van de statuten door
 ______ 

 
het algemeen bestuur zijn belast met een nader omschreven

 _________ 
 

taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 _________ 

 
4. Regio’s, afdelingen, vakgroepen, ledengroepen, Jong Bouwend

 _____________ 
 

Nederland, worden in deze statuten gezamenlijk aangeduid met de
 __________ 

 
term ‘organisatie-eenheden’.

 ________________________________________ 
 

5. Een vakgroepbestuur en een regiobestuur zijn ten aanzien van
 ___________ 

 
besluiten in hun vakgroep of regio een orgaan van Bouwend

 ____________ 
 

Nederland, voor zover zij krachtens de statuten, reglementen of een
 ______ 

 
besluit van het bestuur of van het algemeen bestuur, Bouwend

 __________ 
 

Nederland kunnen binden. Een vakgroepbestuur is voorts een
 __________ 

 
orgaan wanneer het bestuur aan het betreffende vakgroepbestuur

 ________ 
 

een mandaat heeft verleend om ten behoeve van de onder die
 ___________ 

 
vakgroep ressorterende leden Bouwend Nederland te

 _________________ 
 

vertegenwoordigen.
 ___________________________________________ 

 
6. Bouwend Nederland wordt geleid door een bestuur dat

 ________________ 
 

verantwoording verschuldigd is aan het algemeen bestuur.
 ______________ 

 
7. Bouwend Nederland kent een bureau dat werkzaamheden verricht ten

 ____ 
 

behoeve van de vereniging. Aan het hoofd van het bureau staat een directie
 

 
die door het bestuur wordt benoemd.

 ______________________________ 
 

Hoofdstuk 2
 _______________________________________________________ 

 
Leden

 ____________________________________________________________ 
 

Artikel 5
 __________________________________________________________ 

 
1. Bouwend Nederland kent leden die een bedrijf uitoefenen in de sector

 ____ 
 

bouw en/of in de sector infrastructuur.
 ____________________________ 

 
2. Ieder lid is contributie verschuldigd, welke wordt vastgesteld door het algemeen

 
 

bestuur. Nadere regels betreffende de contributie staan in het
 ______________ 

 
contributiereglement.

 _____________________________________________ 
 

3. Als lid van Bouwend Nederland worden toegelaten in Nederland
 ________ 

 
gevestigde bedrijven die actief werkzaam zijn in de sectoren bouw

 _______ 
 

en/of infrastructuur.
 ___________________________________________ 

 
4. Om als lid te kunnen worden toegelaten dient een bedrijf voorts te

 ________ 
 

voldoen aan de volgende Iidmaatschapsvereisten:
 _____________________ 

 
 a. het zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

 _______ 
 

van Koophandel;
 ________________________________________ 

 
 b. het bezitten van een nummer van de belastingdienst voor de

 _________ 
 

omzetbelasting;
 ___________________________________________ 

 
 c. het afdrachtplichtig zijn met betrekking tot sociale premies

 _________ 
 

en belastingen, indien dit als voorwaarde is gesteld;
 ________________ 

 
 d. het afdrachtplichtig zijn met betrekking tot premies

 _______________ 
 

bedrijfstakeigen regelingen, indien dit als voorwaarde is
 _____________ 

 
gesteld;

 _________________________________________________ 
 

 e. het bezitten van een vestigingsvergunning, indien die vergunning als
 _____ 

 
voorwaarde is gesteld;

 _________________________________________ 
 

 f. voor zover een bedrijf een rechtspersoon is het bezitten van
 ________ 

 
rechtspersoonlijkheid volgens Nederlands recht;

 __________________ 
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 g. het voldoen aan de overigens in deze statuten gestelde
 ________________ 

 
voorwaarden.

 _______________________________________________ 
 

5. Het bestuur kan middels een duidelijk kenbaar gemaakt besluit nadere
 ________ 

 
criteria vaststellen ter zake van het lidmaatschap en behoudt zich het

 _________ 
 

recht voor in voorkomende gevallen de toelating tot het lidmaatschap
 ________ 

 
te weigeren.

_____________________________________________________ 
 

6. Het lidmaatschap wordt door de moedermaatschappij
 _________________ 

 
aangevraagd indien een bedrijf een moedermaatschappij heeft die

 ________ 
 

de omzet van werkmaatschappijen en/of vestigingen in de sectoren
 _______ 

 
bouw en/of infrastructuur consolideert.

 ____________________________ 
 

7. Is het lid een moeder-/werkmaatschappij dan zijn in het
 ________________ 

 
lidmaatschap van de moeder/werkmaatschappij alle

 _____________________ 
 

werkmaatschappijen en/of vestigingen van de
 __________________________ 

 
moeder/werkmaatschappij begrepen zowel ten tijde van de

 ________________ 
 

aanmelding voor het lidmaatschap als nadien gedurende het
 ________________ 

 
lidmaatschap van de moeder-/werkmaatschappij van Bouwend

 __________ 
 

Nederland, met uitzondering van die werkmaatschappijen en/of
 _________ 

 
vestigingen waarvan de moeder-/werkmaatschappij schriftelijk of

 ________ 
 

elektronisch heeft opgegeven dat die niet werkzaam zijn in de
 ___________ 

 
sectoren bouw- en/of infrastructuur. Het bestuur kan de moeder-

 ________ 
 

/werkmaatschappij verzoeken aan te tonen dat de uitgesloten
 ___________ 

 
werkmaatschappijen en/of vestigingen niet werkzaam zijn in de

 _________ 
 

sectoren bouw- en/of infrastructuur. De moeder-
 ____________________ 

 
/werkmaatschappij legt bij de aanmelding voor het lidmaatschap

 ________ 
 

en vervolgens nadien jaarlijks op een door het bestuur te bepalen
 ________ 

 
datum een lijst van in haar lidmaatschap begrepen

 ___________________ 
 

werkmaatschappijen en/of vestigingen over.
 ________________________ 

 
8. Tenzij anders is bepaald worden in de statuten en reglementen van

 __________ 
 

Bouwend Nederland onder ‘leden’ tevens verstaan een in het
 _____________ 

 
lidmaatschap van de moeder- /werkmaatschappij begrepen

 _______________ 
 

werkmaatschappij en vestiging. Een werkmaatschappij of vestiging
 __________ 

 
die in het lidmaatschap van een moeder- /werkmaatschappij is

 _____________ 
 

begrepen, wordt behandeld als ware zij lid van Bouwend Nederland
 __________ 

 
en is dus gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van

 ___________ 
 

Bouwend Nederland.
 _____________________________________________ 

 
9. lndien een bedrijf wordt gevoerd in de vorm van een vennootschap

 _______ 
 

onder firma of een maatschap, komt het lidmaatschap toe aan
 ___________ 

 
degenen die gezamenlijk de vennoten zijn op het moment waarop

 _______ 
 

enigerlei uitoefening van het lidmaatschap plaatsheeft,
 _________________ 

 
onverminderd de toepasselijkheid van de eigen regels van

 ______________ 
 

vertegenwoordiging van de vennootschap. Hetzelfde geldt bij een
 ________ 

 
commanditaire vennootschap voor de beherende vennoten van die

 _______ 
 

vennootschap.
 _______________________________________________ 

 
10. Het bestuur beslist over de toelating van leden van Bouwend

 _______________ 
 

Nederland en kan de bevoegdheid tot toelating van leden mandateren
 ________ 

 
aan de directie.

 __________________________________________________ 
 

11. In het geval het bestuur niet tot toelating besluit, kan het
 _______________ 

 
betreffende bedrijf het algemeen bestuur verzoeken hem alsnog

 _________ 
 

tot het lidmaatschap toe te laten.
 _________________________________ 

 
12. Na zijn toelating ressorteert ieder lid onder de regio waarin zijn

 __________ 
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bedrijf statutair is gevestigd. Voor - zover een bedrijf geen
 ______________ 

 
rechtspersoon is, ressorteert het lid onder de regio waarin het zijn

 ________ 
 

hoofdvestiging heeft. Indien een moeder-/werkmaatschappij lid is
 __________ 

 
ressorteert de moeder-/werkmaatschappij met een in haar

 _________________ 
 

lidmaatschap begrepen werkmaatschappij en vestiging onder de regio
 ________ 

 
waarin de moeder-/werkmaatschappij haar statutaire zetel of haar

 ________ 
 

hoofdvestiging heeft. Een moeder-/werkmaatschappij kan
 ________________ 

 
verzoeken een werkmaatschappij of een vestiging onder meer dan een

 ________ 
 

regio te doen ressorteren, op welk verzoek het bestuur beslist.
 ______________ 

 
13. Een moeder-/werkmaatschappij kan tevens verzoeken een

 _____________ 
 

werkmaatschappij of een vestiging onder een vakgroep te doen
 __________ 

 
ressorteren, op welk verzoek het betreffende vakgroepbestuur

 ___________ 
 

beslist. Indien een werkmaatschappij of vestiging tot een regio,
 __________ 

 
vakgroep of afdeling is toegelaten kan zij gebruik maken van de

 _________ 
 

dienstverlening van de betreffende regio, vakgroep of afdeling.
 __________ 

 
14. Bouwend Nederland administreert de volledige namen, geboortedatum,

 _____ 
 

adresgegevens, contactgegevens en geslacht van natuurlijke personen die een
___ 

 
functie binnen Bouwend Nederland vervullen.

 __________________________ 
 

15. De wijze van toelating alsmede de voorschriften met betrekking tot de
 ____ 

 
onder lid 14 genoemde opgave staan nader geregeld in het Algemeen

 _____ 
 

Reglement.
 __________________________________________________ 

 
Verplichtingen van de leden.

 _________________________________________ 
 

Artikel 6
  _____________________________________________________ 

 
1. Leden van Bouwend Nederland zijn verplicht:

 _______________________ 
 

 a. De statuten en reglementen en de besluiten van organen en
 _________ 

 
commissies van Bouwend Nederland na te leven;

 _________________ 
 

 b. Het Reglement Gedragscode leden Bouwend Nederland na te
 __________ 

 
leven;

 _____________________________________________________ 
 

 c. De belangen van Bouwend Nederland en/of van de
 _______________ 

 
sectoren bouw en/o f infrastructuur in het algemeen te

 _____________ 
 

bevorderen en deze niet te schaden, alsmede zich te
 _______________ 

 
gedragen zoals een verantwoord handelend ondernemer in

__________ 
 

de sectoren bouw en/of infrastructuur betaamt;
 ___________________ 

 
 d. Tot naleving van de door of namens Bouwend Nederland

 __________ 
 

aangegane collectieve arbeidsovereenkomsten en andere
 ___________ 

 
overeenkomsten voor zover deze de leden binden;

 ________________ 
 

 e. Alle overige verplichtingen die Bouwend Nederland in naam
 ________ 

 
of ten behoeve van de leden aangaat of die uit het

 _________________ 
 

lidmaatschap van Bouwend Nederland voortvloeien, te
 ____________ 

 
aanvaarden en na te komen.

 ___________________________________ 
 

2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing op alle in het
 __________________ 

 
lidmaatschap van een moeder-werkmaatschappij begrepen

 _______________ 
 

werkmaatschappijen en/of vestigingen, aan wie in geval van een
 _________ 

 
overtreding versnelde sancties op basis van het

 ______________________ 
 

Procedurereglement kunnen worden opgelegd. Indien de
 ______________ 

 
overtreding van de werkmaatschappij of vestiging aan haar

 _____________ 
 

moeder/werkmaatschappij kan worden toegerekend kan voor die
 ________ 

 
overtreding tevens aan de moeder/werkmaatschappij een sanctie

 ________ 
 

worden opgelegd.
 _____________________________________________ 

 
3. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen

 ____________ 
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worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan of
 __________ 

 
van een daartoe bevoegde commissie.

 _____________________________ 
 

4. Op voorstel van het bestuur is het algemeen bestuur bevoegd aan
 ________ 

 
de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen

 ________ 
 

en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
 _______________ 

 
5. Bouwend Nederland kan ten behoeve van de leden rechten

 ________________ 
 

bedingen. Tenzij een lid zich daartegen verzet, kan Bouwend
 _______________ 

 
Nederland voor een lid nakoming van bedongen rechten en

 ________________ 
 

schadevergoeding vorderen. Bouwend Nederland kan bovendien ten
 _________ 

 
laste van de leden verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen

___________ 
 

behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van verplichtingen
 _________ 

 
die Bouwend Nederland ten behoeve van het lid is aangegaan met

 ___________ 
 

betrekking tot garantie- en waarborgregelingen.
 _________________________ 

 
6. Een lid is verplicht om bij de aanvang van zijn lidmaatschap aan

 __________ 
 

het bureau schriftelijk of elektronisch opgave te doen van
 ______________ 

 
degene(n) die rechtsgeldig bevoegd is (zijn) hem te

 ___________________ 
 

vertegenwoordigen. Van een wijziging in deze bevoegdheid wordt
 _______ 

 
binnen een maand na de wijziging schriftelijk of elektronisch aan

 _________ 
 

het bureau opgave gedaan.
 ______________________________________ 

 
7. Om te beoordelen of de leden nog aan de vereisten voor het

 ____________ 
 

lidmaatschap voldoen zijn zij verplicht periodiek aan te tonen dat
 ________ 

 
zij nog voldoen aan de gestelde lidmaatschapsvereisten.

 ________________ 
 

8. Een lid is verplicht zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch
 ________ 

 
aan het bureau mededeling te doen zodra zijn faillissement is

 ____________ 
 

verzocht, een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling
 ________ 

 
is ingediend of zodra tot ontbinding van de rechtspersoon van het

 _______ 
 

lid is besloten.
 _______________________________________________ 

 
Verplichtingen uit overeenkomsten.

 ___________________________________ 
 

Artikel 7
  _____________________________________________________ 

 
1. Het bestuur is bevoegd tot het afsluiten van, als mede tot het

 _______________ 
 

meewerken en deelnemen aan overeenkomsten en regelingen,
 ______________ 

 
waardoor goede voorwaarden en omstandigheden kunnen worden

 __________ 
 

geschapen voor het uitoefenen van het bedrijf van de leden.
 _______________ 

 
Hieronder zijn begrepen het in naam of ten behoeve van de leden

 ___________ 
 

aangaan van rechtstreekse verplichtingen zowel van geldelijke aard
 __________ 

 
als anderszins jegens derden, een en ander binnen de beperkingen

 ___________ 
 

als bij of krachtens deze statuten vastgelegd. Deze
 _______________________ 

 
overeenkomsten worden aangeduid als ' ledencontracten'.

 _________________ 
 

2. Het bestuur kan een ledencontract aangaan nadat het algemeen
 __________ 

 
bestuur daartoe op voorstel van het bestuur met een

 ___________________ 
 

meerderheid van ten minste drie vierden van de geldig
 _________________ 

 
uitgebrachte stemmen heeft besloten. Tot een ledencontract

 ____________ 
 

wordt niet gerekend het aangaan van een collectieve
 ___________________ 

 
arbeidsovereenkomst.

 __________________________________________ 
 

3. De onderhandelingsopdrachten waarover het bestuur of de
 _____________ 

 
door het bestuur aan te wijzen onderhandelingscommissie

 ______________ 
 

moet beschikken, alsmede de wijze waarop de leden omtrent
 ____________ 

 
de namens hen te sluiten ledencontracten tevoren worden

 ______________ 
 

ingelicht en andere regelingen die betrekking hebben op de
 _____________ 

 
ledencontracten en het afsluiten daarvan, worden voor elk af te

 __________ 
 



- 7 - 

 

sluiten ledencontract afzonderlijk omschreven en vastgesteld
 ____________ 

 
met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

 _________________________ 
 

4. Het bestuur kan besluiten tot het aangaan van een collectieve
 ___________ 

 
arbeidsovereenkomst voor werknemers van de leden van

 _________________ 
 

Bouwend Nederland nadat het algemeen bestuur daartoe met drie
 ___________ 

 
vierden meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft

 _____________ 
 

besloten. Met inachtneming van diezelfde meerderheid kan het
 _____________ 

 
algemeen bestuur het bestuur machtigen een collectieve

 ___________________ 
 

arbeidsovereenkomst aan te gaan of te doen aangaan.
 _____________________ 

 
Bindende besluiten

 _________________________________________________ 
 

Artikel 8
  _____________________________________________________ 

 
1. Een bindend besluit is een besluit dat voor een lid de

 __________________ 
 

verplichting inhoudt een door het algemeen bestuur
 __________________ 

 
vastgestelde richtlijn bij de uitoefening van zijn bedrijf toe te

 ____________ 
 

passen, op de overtreding waarvan sancties zijn gesteld.
 ________________ 

 
2. Een bindend besluit kan slechts worden genomen over een

 _____________ 
 

onderwerp dat binnen het statutaire doel van Bouwend
 ________________ 

 
Nederland ligt.

 _______________________________________________ 
 

3. Het algemeen bestuur kan een bindend besluit alleen nemen
 _______________ 

 
indien de vast te stellen richtlijn woordelijk, voorzien van een

 ______________ 
 

toelichting en met vermelding van de mogelijke sancties, als
 ________________ 

 
agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur is

 _______________ 
 

opgenomen.
 ____________________________________________________ 

 
4. Een bindend besluit wordt genomen in een vergadering van het

 ____________ 
 

algemeen bestuur met een meerderheid van ten minste drie
 ________________ 

 
vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

 ___________________________ 
 

5. Ieder bindend besluit bevat de datum waarop het besluit is
 _____________ 

 
genomen, waarop het inwerking treedt en waarop het eindigt.

 ___________ 
 

Een bindend besluit kan ook voor onbepaalde tijd worden
 ______________ 

 
genomen, in welk geval het bindend besluit eindigt op een

 ______________ 
 

door het algemeen bestuur nader vast te stellen datum.
 ________________ 

 
6. Voor een wijziging, een aanvulling, een verlenging of een

 ________________ 
 

(tussentijdse) beëindiging van een bindend besluit gelden dezelfde
 ___________ 

 
bepalingen als voor het nemen van een bindend besluit.

 ___________________ 
 

Einde lidmaatschap
 _________________________________________________ 

 
Artikel 9

  _____________________________________________________ 
 

1. Het lidmaatschap van Bouwend Nederland eindigt door
 ______________ 

 
opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap (royement) door

 _____________ 
 

Bouwend Nederland, dan wel door opzegging door het lid of
 ______________ 

 
wanneer het lid wordt ontbonden.

 ___________________________________ 
 

2. Indien van een vennootschap een (beherend) vennoot
 _________________ 

 
overlijdt, blijft een voortgezette vennootschap lid van

 _________________ 
 

Bouwend Nederland. Indien een lid een eenmanszaak heeft,
 ____________ 

 
eindigt het lidmaatschap van het lid door het overlijden van de

 __________ 
 

eigenaar.
 ____________________________________________________ 

 
3. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen per het einde van het

 ____________ 
 

boekjaar van Bouwend Nederland.
 ________________________________ 

 
4. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang

 ___________ 
 

opzeggen binnen een maand nadat:
 _______________________________ 

 
 a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van Bouwend

 ___________ 
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Nederland in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of tot
 ___________ 

 
splitsing van Bouwend Nederland;

 _______________________________ 
 

 b. hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld
 _______________ 

 
waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn

 __________ 
 

verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging
 _____________ 

 
niet op hem van toepassing is. Het lid kan zijn

 ____________________ 
 

lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen
 ______________ 

 
wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt

 ________________ 
 

gewijzigd;
 ________________________________________________ 

 
 c. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met

 _______________ 
 

onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen indien
 ____________ 

 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

 __________ 
 

laten voortduren.
 __________________________________________ 

 
5. Opzegging door Bouwend Nederland geschiedt door het bestuur.

 ___________ 
 

Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van
 __________ 

 
het boekjaar. Opzegging door Bouwend Nederland kan

 ________________ 
 

geschieden wanneer:
 ___________________________________________ 

 
6. het lid zijn verplichtingen tegenover Bouwend Nederland niet of

 ____________ 
 

niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet nakomen van
 ______________ 

 
financiële verplichtingen tegenover Bouwend Nederland;

 __________________ 
 

 a. het lid de belangen van Bouwend Nederland of van de
 _____________ 

 
sectoren bouw en/of infrastructuur schaadt;

 _____________________ 
 

 b. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor
____________ 

 
het lidmaatschap stellen;

 ____________________________________ 
 

 c. het lid in staat van faillissement wordt verklaard, aan het lid
 ____________ 

 
definitief surseance van betaling wordt verleend, dan wel

 ______________ 
 

wanneer het lid ophoudt te bestaan of tot ontbinding is
 _______________ 

 
besloten.

 ___________________________________________________ 
 

7. Voorts kan Bouwend Nederland het lidmaatschap met
 ________________ 

 
onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen indien

 ________________ 
 

redelijkerwijs van Bouwend Nederland niet kan worden
 ________________ 

 
verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

 _________________________ 
 

8. Opzegging geschiedt tegen het einde van het boekjaar met
 _________________ 

 
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Is niet

 _______________ 
 

tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het
 _____________ 

 
daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke

 _______________ 
 

ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst
 ______________ 

 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

 ___________ 
 

9. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn
 _____________ 

 
rechten en moet het zijn verplichtingen nakomen.

 _____________________ 
 

10. Indien het lidmaatschap van Bouwend Nederland door een
 __________ 

 
opzegging of een royement eindigt, is het bestuur van een

 ___________ 
 

afdeling met rechtspersoonlijkheid gehouden het
 ___________________ 

 
lidmaatschap van de desbetreffende afdeling van het

 ________________ 
 

betrokken lid met onmiddellijke ingang door opzegging te
 ___________ 

 
beëindigen. Het bestuur van een afdeling beëindigt in dat

 ____________ 
 

geval met onmiddellijke ingang de deelname van het lid aan
 __________ 

 
die afdeling.

 _______________________________________________ 
 

11. Indien een lid zijn lidmaatschap van een afdeling of van een
 __________ 

 
vakgroep beëindigt, blijft het lid van Bouwend Nederland

 ____________ 
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zolang dat lidmaatschap niet is geëindigd.
 ________________________ 

 
12. Royement (ontzetting) kan worden uitgesproken door het

 ___________ 
 

bestuur en in beroep door de commissie van beroep
 ________________ 

 
wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de

 _____________ 
 

statuten, reglementen of besluiten van Bouwend Nederland
 __________ 

 
of Bouwend Nederland op onredelijke wijze benadeelt.

 ______________ 
 

13. Het besluit tot royement wordt het lid zo spoedig mogelijk
 ___________ 

 
schriftelijk of elektronisch medegedeeld. Het lid kan binnen

 ___________ 
 

een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan
 __________ 

 
bij de commissie van beroep die het beroep behandelt met

 ___________ 
 

inachtneming van het Procedurereglement.
 _______________________ 

 
14. Voorts kan bij overtreding van het Reglement Gedragscode

 __________ 
 

door de commissie gedragscode en de commissie van
 _______________ 

 
beroep met inachtneming van het Procedurereglement het

 ___________ 
 

royement worden uitgesproken.
 ________________________________ 

 
15. Na een uitgesproken royement is het lid gedurende de

_______________ 
 

beroepstermijn en hangende het beroep geschorst. Tijdens
 ___________ 

 
zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te

 ___________ 
 

komen en worden zijn rechten opgeschort.
 _______________________ 

 
16. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat

 ___________ 
 

heeft opgezegd nog lid zolang het niet heeft voldaan aan zijn
 ___________ 

 
geldelijke verplichtingen tegenover Bouwend Nederland of

 _____________ 
 

zolang een aangelegenheid, waarbij het lid is betrokken, niet is
 ___________ 

 
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf

 ______________ 
 

hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast
 _____________ 

 
waarop het lidmaatschap eindigt.

 _________________________________ 
 

17. Wanneer het lidmaatschap van de moeder- /werkmaatschappij
 __________ 

 
eindigt, eindigt hierdoor tevens de rechtsverhouding tussen

 _____________ 
 

Bouwend Nederland en een in het lidmaatschap van de
 ________________ 

 
moeder/werkmaatschappij begrepen werkmaatschappij

 _____________ 
 

begrepen werkmaatschappij en vestiging.
 ______________________ 

 
18. Wanneer door een besluit van het bestuur dan wel door een

 ___________ 
 

uitspraak van de commissie gedragscode of van de
 __________________ 

 
commissie van beroep een werkmaatschappij of vestiging

 ____________ 
 

niet meer in het lidmaatschap van haar moeder-
____________________ 

 
/werkmaatschappij is begrepen, blijft de

 __________________________ 
 

moeder/werkmaatschappij lid van Bouwend Nederland
 _____________ 

 
maar eindigt alsdan alleen de rechtsverhouding met de

 ______________ 
 

desbetreffende werkmaatschappij en/of vestiging.
 __________________ 

 
Hoofdstuk 3

 _______________________________________________________ 
 

DE ORGANISATIE EN DE ORGANISATIE-EENHEDEN
 _____________ 

 
Algemeen

  _____________________________________________________ 
 

Artikel 10
  _____________________________________________________ 

 
1. Alle functies binnen Bouwend Nederland worden uitgeoefend door

 ______ 
 

natuurlijke personen.
 __________________________________________ 

 
2. Alle functionarissen worden benoemd voor de duur van vier jaren, tenzij in de

 _ 
 

statuten of het Algemeen reglement anders is bepaald. Aftredende leden zijn
 ___ 

 
uitsluitend terstond slechts eenmaal voor eenzelfde periode aansluitend op een

 _ 
 

eerdere periode herbenoembaar, met inachtneming van de maximale
 _________ 

 
zittingstermijn van acht jaren.

 _______________________________________ 
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3. Als uitzondering op het in het vorige lid bepaalde geldt dat de benoeming van
 __ 

 
een lid namens Jong Bouwend Nederland in het bestuur, in een regiobestuur of

 
 

in het algemeen bestuur geschiedt voor de duur van twee jaren met de
 ________ 

 
mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor twee jaren tot een

 _____ 
 

maximum van vier jaren.
 ___________________________________________ 

 
4. Als uitzondering op het in lid 2 bepaalde geldt dat de benoeming van de

 ______ 
 

voorzitter van de selectiecommissie geschiedt voor de duur van twee jaren met
 _ 

 
de mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor twee jaren tot een

 ___ 
 

maximum van vier jaren.
 ___________________________________________ 

 
5. Het bestuur kan voor functies binnen Bouwend Nederland, deze termijn met

 __ 
 

maximaal twee jaar verlengen indien sprake is van zwaarwegende
 ____________ 

 
omstandigheden. Voor leden van het bestuur, inclusief de voorzitter, geldt dat

 _ 
 

een verlenging van de zittingstermijn slechts mogelijk is, indien twee derde van
 _ 

 
de leden van het algemeen bestuur daarmee instemmen.

___________________ 
 

Regio’s
 ___________________________________________________________ 

 
Artikel 11

 __________________________________________________________ 
 

1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in vijf regio’s die als
 __________ 

 
werkgebied provincies bevatten en op regionaal niveau opereren.

 ________ 
 

2. Regio’s bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
 _________________________ 

 
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid onder een regio

 ____________ 
 

ressorteert.
 __________________________________________________ 

 
4. Een regio kent een regiobestuur en een regiovergadering.

 ______________ 
 

5. Een regio behartigt op regionaal niveau de belangen van de leden en
 ______ 

 
kan hen op regionaal niveau diensten verlenen.

 ______________________ 
 

6. De samenstelling, taken en bevoegdheden van een regiobestuur en
 _______ 

 
van een regiovergadering, alsmede de positie van een regio worden

 _______ 
 

nader geregeld in het Regioreglement.
 _____________________________ 

 
Afdelingen

 ________________________________________________________ 
 

Artikel 12
  _____________________________________________________ 

 
1. Afdelingen: Bouwend Nederland kent twee type afdelingen:

 ____________ 
 

 a. Afdelingsvereniging met rechtspersoonlijkheid, zijnde
 _____________ 

 
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, en

 ________________ 
 

 b. Afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid.
 _______________________ 

 
2. Als beide typen afdelingen in deze statuten worden bedoeld, wordt de

 ________ 
 

term afdelingen gebruikt.
 __________________________________________ 

 
3. Afdeling met rechtspersoonlijkheid: Bouwend Nederland

 ____________ 
 

hanteert ten aanzien van haar afdeling met rechtspersoonlijkheid
 _______ 

 
modelstatuten waarmee de statuten van een afdeling met

 ____________ 
 

rechtspersoonlijkheid in overeenstemming dienen te zijn. Een
 ________ 

 
afdeling met rechtspersoonlijkheid kan niet als afdeling van

 ___________ 
 

Bouwend Nederland functioneren dan nadat de statuten en
 __________ 

 
reglement en van de afdeling met rechtspersoonlijkheid door het

 _______ 
 

bestuur zijn goedgekeurd. Een wijziging van de statuten en
 ___________ 

 
reglementen van de afdeling met rechtspersoonlijkheid behoeft

 ________ 
 

de voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
 ________________________________ 

 
4. Afdeling zonder rechtspersoonlijkheid: Op afdelingen zonder

 ___________ 
 

rechtspersoonlijkheid is het afdelingsreglement van Bouwend
 ___________ 

 
Nederland van toepassing.

 ______________________________________ 
 

5. De taken en bevoegdheden van een afdeling met
 _____________________ 

 
rechtspersoonlijkheid worden bepaald in zowel de statuten van de

 _______ 
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afdeling met rechtspersoonlijkheid als in de statuten en
 ________________ 

 
reglementen van Bouwend Nederland. De taken en bevoegdheden

 _______ 
 

van een afdeling worden bepaald in de statuten en in het
 _______________ 

 
afdelingsreglement.

 ____________________________________________ 
 

6. De naam van een afdeling luidt 'Bouwend Nederland Afdeling',
 ________ 

 
waaraan toegevoegd een plaats- of streeknaam. Deze verplichting

 ________ 
 

geldt niet voor regionale infraplatforms.
 _______________________________ 

 
7. Het bestuur bepaalt het aantal afdelingen en hun grenzen, onder

 ______ 
 

goedkeuring van het algemeen bestuur.
 __________________________ 

 
8. Leden van een afdeling zijn die leden van Bouwend Nederland die

 _______ 
 

na toelating door Bouwend Nederland als lid onder een afdeling
 _________ 

 
ressorteren dan wel als lid tot een afdeling met

 _______________________ 
 

rechtspersoonlijkheid zijn toegelaten.
 ______________________________ 

 
9. Een lid is niet verplicht om zich aan te melden als lid van de

 ____________ 
 

afdeling met rechtspersoonlijkheid.
________________________________ 

 
10. Indien sprake is van lidmaatschap van een

 __________________________ 
 

moeder/werkmaatschappij, dan kan de werkmaatschappij en/of
 _______ 

 
vestiging lid worden van een afdeling.

 ___________________________ 
 

11. Regionale infraplatforms worden aangemerkt als afdelingen zonder
 _______ 

 
rechtspersoonlijkheid die de belangen behartigen van de leden op

 ________ 
 

regionaal niveau en kennen een eigen reglement.
 _____________________ 

 
12. Een afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat

 ______________ 
 

verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadering voor
 ______ 

 
zover het besluiten of activiteiten van de afdeling zelf betreft.

 _________ 
 

Voor zover het afdelingsbestuur het verenigingsbeleid op
 _____________ 

 
afdelingsniveau uitvoert, is het afdelingsbestuur hiervoor

 ______________ 
 

verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 _______________________ 

 
13. De afdelingsvergadering kan taken en bevoegdheden van de eigen

 _______ 
 

afdeling nader vaststellen, mits deze niet in strijd zijn met de
 ____________ 

 
statuten, reglementen, besluiten van Bouwend Nederland en met

 ________ 
 

het verenigingsbeleid.
 __________________________________________ 

 
14. De benoeming van de leden van een afdelingsbestuur geschiedt

 _________ 
 

overeenkomstig de statuten van die afdeling met
 _____________________ 

 
rechtspersoonlijkheid onderscheidenlijk het afdelingsreglement.

 __________ 
 

Vakgroepen
 _______________________________________________________ 

 
Artikel 13

 __________________________________________________________ 
 

1. Vakgroepen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
 _____________________ 

 
2. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het bestuur landelijk

 _________ 
 

vakgroepen in en heft deze op nadat het betreffende
 __________________ 

 
vakgroepbestuur is gehoord.

 _____________________________________ 
 

3. Een lid kan naar keuze ressorteren onder een vakgroep. Onder een
 ________ 

 
vakgroep ressorteren de leden die op verzoek door het

 ___________________ 
 

vakgroepbestuur tot de vakgroep zijn toegelaten.
 _______________________ 

 
4. Een vakgroep kent een vakgroepbestuur en een

 ______________________ 
 

vakgroepsvergadering.
 _________________________________________ 

 
5. Een vakgroep behartigt op branche specifiek niveau de belangen

_________ 
 

van de onder die vakgroep ressorterende leden en stimuleert
 ____________ 

 
brancheontwikkeling.

 __________________________________________ 
 

6. Het bestuur stelt het werkterrein van een vakgroep vast op voorstel
 ______ 

 
van het vakgroepbestuur.

 _______________________________________ 
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7. De samenstelling, taken en bevoegdheden van een
 ___________________ 

 
vakgroepbestuur en van een vakgroepvergadering, alsmede de positie

 _______ 
 

van een vakgroep worden nader geregeld in het Vakgroepreglement.
 _________ 

 
Jong Bouwend Nederland

 ___________________________________________ 
 

Artikel 14
  _____________________________________________________ 

 
1. Bouwend Nederland kent een:

 ______________________________________ 
 

 a. Landelijk platform Jong Bouwend Nederland, en
 ____________________ 

 
 b. Jong Bouwend Nederland regio's.

 ________________________________ 
 

2. Het landelijk platform Jong Bouwend Nederland en Jong Bouwend
 __________ 

 
Nederland regio’s bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

 ____________________ 
 

3. Onder Jong Bouwend Nederland vallen personen van veertig jaar en
 _________ 

 
jonger die in het bedrijf van een lid leidinggeven of zich in dat bedrijf

 ________ 
 

op een leidinggevende functie voorbereiden.
 ___________________________ 

 
4. Het landelijk platform kent een bestuur Jong Bouwend Nederland.

 _______ 
 

5. Een Jong Bouwend Nederland regio kent een regiobestuur Jong
 ________ 

 
Bouwend Nederland en een regiovergadering Jong Bouwend

 __________ 
 

Nederland. De regiovergadering Jong Bouwend Nederland
 ____________ 

 
bestaat uit alle in die regio onder Jong Bouwend Nederland

 _____________ 
 

ressorterende leden.
 _________________________________________ 

 
6. Samenstelling taken en bevoegdheden van he t bestuur van Jong

__________ 
 

Bouwend Nederland, van een regiobestuur Jong Bouwend
 _____________ 

 
Nederland en van een regiovergadering Jong Bouwend Nederland,

 ______ 
 

alsmede de financiering van het Jon g Bouwend Nederland en haar
 _______ 

 
regio's worden nader geregeld in het Reglement Jong Bouwend

 ________ 
 

Nederland.
 ______________________________________________ 

 
Ledengroepen

 _____________________________________________________ 
 

Artikel 15
  _____________________________________________________ 

 
1. Bouwend Nederland kent ledengroepen.

 ___________________________ 
 

2. Ledengroepen kennen geen rechtspersoonlijkheid en bestaan onder
 ______ 

 
meer uit:

 ____________________________________________________ 
 

 a. Voor de bouw en infrastructuur een inrichting naar omzetklassen.
 _______ 

 
De grenzen van de omzetklassen worden op voordracht van het

 ________ 
 

bestuur door het Algemeen bestuur bij besluit voor telkens vier
 _________ 

 
kalenderjaren vastgesteld.

 ______________________________________ 
 

 b. Personen die zijn verenigd uit hoofde van hun functie en, of de
 ______ 

 
aard van hun werkzaamheden die zij binnen het bedrijf

 ____________ 
 

uitoefenen.
_______________________________________________ 

 
3. Ledengroepen komen, doch niet uitsluitend, informerende en

 ___________ 
 

adviserende taken toe richting de vereniging en kunnen indien dit
 ________ 

 
door de selectiecommissie wenselijk wordt geacht in voorkomende

 _______ 
 

gevallen een lid afdragen naar het algemeen bestuur.
 __________________ 

 
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid ressorteert onder een

 _________ 
 

ledengroep naar omzetklasse voor de duur van vier kalenderjaren.
 ___________ 

 
5. Het bestuur komt de bevoegdheid toe een ledengroep in te stellen en

 ________ 
 

een ledengroep op te heffen.
 ________________________________________ 

 
6. Het bestuur kan voor het instellen en, of opheffen nadere criteria

 ___________ 
 

stellen. De criteria kunnen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend,
 ______________ 

 
betrekking hebben op:

 ____________________________________________ 
 

 a. de omvang van de onder de ledengroep ressorterende bedrijven
 _________ 

 
en, of personen;

 _____________________________________________ 
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 b. voor zover het een thema betreft, criteria met betrekking tot de
 _________ 

 
noodzakelijkheid casu quo de actualiteit van het thema voor -een

 ________ 
 

sector van- Bouwend Nederland.
 ________________________________ 

 
7. De positie, taken, verantwoordelijkheden kunnen nader zijn

 ____________ 
 

uitgewerkt bij reglement.
 ________________________________________ 

 
Artikel 16 Besluiten van organisatorische eenheden binnen Bouwend

 _______ 
 

Nederland
 ________________________________________________________ 

 
1. Het bestuur kan bepalen van welke besluiten binnen welke termijn

 _______ 
 

een bestuur, waaronder doch niet uitsluitend een regiobestuur, een
 _______ 

 
vakgroepbestuur, een afdelingsbestuur, een platformbestuur, het

 _____________ 
 

bestuur Jong Bouwend Nederland, een regiobestuur Jong Bouwend
 ______ 

 
Nederland en een afdelingsbestuur, dan wel een commissie, aan het

_______ 
 

bestuur schriftelijk of elektronisch mededeling dient te doen.
 ____________ 

 
2. Het bestuur is bevoegd besluiten van een regiobestuur, een

 ______________ 
 

vakgroepbestuur, een afdelingsbestuur, een
 _________________________ 

 
platformbestuurscommissie, het bestuur Jong Bouwend Nederland

 _______ 
 

en van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland, dan wel van een
 ______ 

 
regiovergadering, een vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering,

 ______ 
 

of een regiovergadering Jong Bouwend Nederland, die het in strijd
 _______ 

 
acht met de belangen van Bouwend Nederland binnen twee weken

 _______ 
 

nadat deze te zijner kennis zijn gekomen op te schorten.
 _______________ 

 
3. Ingeval van opschorting is het bestuur verplicht om het

 ________________ 
 

opgeschorte besluit indien mogelijk binnen veertien dagen na de
 _________ 

 
opschorting in een vergadering met het betreffende bestuur te

 __________ 
 

bespreken, bij gebreke waarvan de opschorting komt te vervallen.
 ________ 

 
4. Indien het in lid 3 bedoelde overleg niet leidt tot een heroverweging

 _________ 
 

door het bestuur of anders tot het ongedaan maken van de opschorting
 ______ 

 
of tot het intrekken of wijzigen van de betreffende besluit, heeft het

 _________ 
 

bestuur de bevoegdheid het besluit wegens strijd met de belangen van
 ________ 

 
Bouwend Nederland te wijzigen of het betreffende bestuur te

 ______________ 
 

verbieden aan het besluit uitvoering gegeven.
 ___________________________ 

 
5. Het bestuur is verplicht een besluit van een regiovergadering, een

 ________ 
 

vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, of een
 _________________ 

 
regiovergadering Jon g Bouwend Nederland, waarvan het de

 ____________ 
 

uitvoering heeft opgeschort of heeft verboden, voor te leggen aan de
 ______ 

 
eerstvolgende vergadering van het Algemeen bestuur, die ter zake

 ________ 
 

uiteindelijk beslist.
 _____________________________________________ 

 
Artikel 17

 __________________________________________________________ 
 

Commissies
 _______________________________________________________ 

 
1. Het bestuur is verplicht een besluit van een regiovergadering, een

 ________ 
 

vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, of een
 _________________ 

 
regiovergadering Jon g Bouwend Nederland, waarvan het de

 ____________ 
 

uitvoering heeft opgeschort of heeft verboden, voor te leggen aan de
 ______ 

 
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, die ter zake

 ________ 
 

uiteindelijk beslist.
 _____________________________________________ 

 
2. Het bestuur een regiobestuur, een vakgroepbestuur, een

 __________________ 
 

afdelingsbestuur, het bestuur Jong Bouwend Nederland en een
 _____________ 

 
regiobestuur Jong Bouwend Nederland, alsmede het algemeen bestuur,

 _______ 
 

een regiovergadering en een vakgroepvergadering zijn bevoegd
 ______________ 

 
permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die

 __________ 
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commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Tenzij de
 ____________ 

 
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de

 _________ 
 

statuten of in een reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld
 _______ 

 
door het betreffende bestuur of door de betreffende vergadering,

 ________ 
 

die de commissie heeft ingesteld. Een commissie is verantwoording
 ______ 

 
verschuldigd aan het bestuur of aan de vergadering die haar heeft

 ________ 
 

ingesteld.
 ____________________________________________________ 

 
3. De vereniging kent een commissie gedragscode en een commissie

 ________ 
 

van beroep wier taken en bevoegdheden alsmede hun samenstelling
 ______ 

 
en het benoemen, schorsen en ontslaan van de commissieleden

 __________ 
 

worden geregeld in het Procedurereglement.
 ________________________ 

 
Artikel 18

  _____________________________________________________ 
 

Directie
  _____________________________________________________ 

 
1. Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden kent Bouwend

 __________ 
 

Nederland een bureau, bestaande uit een hoofdkantoor en
 ___________ 

 
regiokantoren.

 ______________________________________________ 
 

2. Aan het hoofd van het bureau staat een directie, bestaande uit de
 ______ 

 
algemeen directeur en een of meer andere leden van de directie.

 _______ 
 

De algemeen directeur is de voorzitter van de directie. De
 ___________ 

 
andere leden van de directie rapporteren aan de algemeen

 ____________ 
 

directeur en zijn aan hem verantwoording verschuldigd.
 _____________ 

 
3. De algemeen directeur is belast met de leiding over en de

 ____________ 
 

verantwoordelijkheid van het bureau, de dagelijkse gang van
 _________ 

 
zaken, het doen voorbereiden en het doen uitvoeren van

 ____________ 
 

besluiten van het bestuur en van het Algemeen bestuur, het
 __________ 

 
aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, alsmede het

 ______ 
 

vaststellen van hun rechtspositie, alsmede met alle voorkomende
 _______ 

 
werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van

 _____________ 
 

Bouwend Nederland.
 ________________________________________ 

 
4. De algemeen directeur handelt binnen de door het bestuur

 ___________ 
 

vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van het
 _____________ 

 
beschikbare budget en is daarvoor verantwoording verschuldigd

 ______ 
 

aan het bestuur.
 ____________________________________________ 

 
5. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en

 _____________ 
 

ontslagen door het bestuur dat tevens hun arbeidsvoorwaarden
 _______ 

 
vaststelt. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag

 ________ 
 

van een lid van de directie is de instemming van ten minste drie
 _______ 

 
vierden van het aantal bestuursleden vereist.

 _______________________ 
 

6. Het bestuur bepaalt het aantal leden van de directie en het
 __________ 

 
taakgebied van ieder lid van directie. Het bestuur bepaalt

 ___________ 
 

tevens welke lid van de directie als plaatsvervangend algemeen
 _______ 

 
directeur de algemeen directeur bij afwezigheid vervangt en

 __________ 
 

alsdan in diens bevoegdheden treedt.
___________________________ 

 
7. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden

 ______ 
 

van de directie worden vastgelegd in een door het bestuur vast te
 ______ 

 
stellen Directiestatuut.

 _______________________________________ 
 

8. De algemeen directeur heeft het recht vergaderingen van het
 _________ 

 
bestuur, een regiobestuur, een vakgroepbestuur, een

 ________________ 
 

afdelingsbestuur, het bestuur van Jong Bouwend Nederland en
 __________ 

 
regiobestuur Jong Bouwend Nederland onderscheidenlijk een

 ______________ 
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vergadering van het algemeen bestuur, een regiovergadering, een
 ____________ 

 
vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, en een

 ____________________ 
 

regiovergadering Jong Bouwend Nederland bij te wonen, tenzij het
 __________ 

 
betreffende bestuur of de betreffende vergadering in meerderheid, al

 _________ 
 

dan niet per agendapunt, anders beslist. De algemeen directeur heeft in
 _______ 

 
genoemde vergaderingen een adviserende stem en kan zich doen

 ____________ 
 

bijstaan door een specialist op het betreffende beleidsterrein. De
 ____________ 

 
andere leden van de directie wonen bedoelde vergaderingen bij indien

 ________ 
 

daarom door het betreffende bestuur of door de betreffende
 _______________ 

 
vergadering wordt verzocht.

 ________________________________________ 
 

9. Voor zover werkzaamheden zijn gedelegeerd aan een regiokantoor
 ___________ 

 
worden de werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de

 _______ 
 

algemeen directeur. De werknemers van een regiokantoor zijn in
 ____________ 

 
functionele zin verantwoording verschuldigd aan het betreffende

 ____________ 
 

regiobestuur.
 ____________________________________________________ 

 
Hoofdstuk 4

 _______________________________________________________ 
 

BESTUUR
 ________________________________________________________ 

 
Samenstelling

 ______________________________________________________ 
 

Artikel 19
 __________________________________________________________ 

 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen

 ___________ 
 

personen.
 _________________________________________________ 

 
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester

 _ 
 

en overige bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies,
 

 
met uitzondering van het voorzitterschap, onder zijn bestuursleden en regelt en

 
 

verdeelt verder in onderling overleg zijn werkzaamheden en de
 _____________ 

 
aandachtsgebieden per bestuurslid.

 ___________________________________ 
 

3. Jong Bouwend Nederland is met een lid Jong Bouwend Nederland in het
 _ 

 
bestuur vertegenwoordigd.

 ____________________________________ 
 

Benoeming
 ________________________________________________________ 

 
4. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van vier jaren. Elk bestuurslid

 ___ 
 

treedt aldus af in de vergadering van het algemeen bestuur, volgend vier jaar na
 _ 

 
die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te

 _____ 
 

stellen rooster van aftreden.
 ________________________________________ 

 
5. Aftredende leden zijn uitsluitend terstond en slechts eenmaal voor eenzelfde

 ___ 
 

periode aansluitend op een eerdere bestuursperiode herbenoembaar, met
 _____ 

 
inachtneming van de maximale zittingstermijn van acht jaren. Als uitzondering

 _ 
 

op het in de vorige zin bepaalde geldt dat de benoeming van een lid namens
 ___ 

 
Jong Bouwend Nederland geschiedt voor de duur van twee jaren met

 ________ 
 

inachtneming van de maximale zittingstermijn van vier jaren.
 _______________ 

 
6. Een aftredend bestuurslid defungeert en het nieuwbenoemde bestuurslid treedt

 
 

in functie onmiddellijk na afloop van de vergadering van het algemeen bestuur
 _ 

 
waarin de benoeming plaatsvond.

 ____________________________________ 
 

7. In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 _____ 

 
8. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, wordt

 _____ 
 

benoemd voor een volledige bestuursperiode overeenkomstig het
 ___ 

 
bepaalde in lid 4, en treedt wat de benoemingsduur betreft in het

 _____ 
 

rooster van aftreden niet in de plaats van degene die hij opvolgt.
 ______ 

 
9. Mocht het aantal bestuursleden door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden

 ___ 
 

het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden of
 __ 

 
vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het bestuur. Het bestuur is in

 __ 
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dat geval verplicht ten spoedigste een vergadering van het algemeen bestuur
 ___ 

 
bijeen te roepen, in welke het bestuur tot ten minste het statutair minimale

 ____ 
 

aantal personen dient te worden aangevuld.
 ____________________________ 

 
10. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door het algemeen bestuur uit een

 
 

of meer bindende voordrachten.
 _____________________________________ 

 
11. De voordracht(en) voor de selectie van bestuursleden worden door het bestuur

 
 

gedaan aan het algemeen bestuur.
 ____________________________________ 

 
12. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met

 
 

een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
 ____ 

 
genomen besluit van het algemeen bestuur.

 ____________________________ 
 

13. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het algemeen bestuur overeenkomstig
 

 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend

 ___ 
 

karakter te ontnemen, dan is het algemeen bestuur vrij in haar keuze.
 _________ 

 
Selectie (-eisen, -procedure), onverenigbaarheden

 ________________________ 
 

14. Om tot lid van het bestuur te kunnen worden benoemd of herbenoemd
 ___ 

 
dient een kandidaat op de datum van benoeming of herbenoeming in het

 __ 
 

bestuur als actief ondernemer verbonden te zijn aan een bedrijf dat lid is
___ 

 
van Bouwend Nederland.

 _______________________________________ 
 

15. Om tot lid van het bestuur te kunnen worden benoemd of herbenoemd
 ___ 

 
dient een kandidaat op de datum van benoeming of herbenoeming in het

 __ 
 

bestuur te voldoen aan de in het Algemeen Reglement gestelde eisen.
 _____ 

 
16. Een benoemd lid van het bestuur kan, indien het zijn werkzaamheden voor

 
 

zijn bedrijf dat lid is van Bouwend Nederland inmiddels heeft beëindigd,
 __ 

 
nog ten hoogste twee jaar lid van het bestuur blijven mits het bedrijf lid is

 __ 
 

van Bouwend Nederland.
 _______________________________________ 

 
17. Indien een benoemd lid zijn werkzaamheden voor het lid-bedrijf inmiddels

 
 

heeft beëindigd en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan dit
 ___ 

 
benoemd lid nog twee jaar lid blijven van het algemeen bestuur, ongeacht of

 
 

het bedrijf het lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft beëindigd
 _____ 

 
18. Het in het vorig lid bepaalde geldt niet ten aanzien van de voorzitter van het

 
 

bestuur en voor het lid van het bestuur dat Jong Bouwend Nederland
 _____ 

 
vertegenwoordigt.

 _____________________________________________ 
 

19. Lid van het bestuur kunnen niet zijn:
 _________________________________ 

 
 a. Leden van het algemeen bestuur;

 ________________________________ 
 

 b. Leden van enig ander bestuur van Bouwend Nederland, waaronder
 ___ 

 
mede begrepen het lidmaatschap van het bestuur van een afdeling met

 
 

rechtspersoonlijkheid;
 ________________________________________ 

 
 c. Wanneer een collega van hetzelfde bedrijf reeds in het bestuur zitting

 ____ 
 

heeft. Van deze bepaling zijn personen die namens Jong Bouwend
 ____ 

 
Nederland een bestuurszetel bekleden, uitgesloten. In totaal kunnen

 __ 
 

niet meer dan twee collega’s uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in het
 _ 

 
bestuur.

 _________________________________________________ 
 

 d. In beginsel kunnen in totaal tegelijkertijd niet meer dan twee collega's
 _ 

 
uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in het bestuur en het algemeen

 ____ 
 

bestuur. Is een van bedoelde collega’s een lid van Jong Bouwend
 ______ 

 
Nederland dan kunnen drie collega 's uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in

 
 

het bestuur en het Algemeen bestuur.
 _____________________________ 

 
 e. Werknemer van Bouwend Nederland.

 _____________________________ 
 

20. Het algemeen bestuur stelt op voordracht van het bestuur een
 ______________ 

 
Selectiecommissie bestuur in.

 _______________________________________ 
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21. De voorzitter van de Selectiecommissie bestuur is onafhankelijk en wordt voor
 _ 

 
de duur van twee jaar op voordracht van het bestuur door het algemeen bestuur

 
 

in functie benoemd en kan aansluitend nog twee jaren tot een maximum van
 ___ 

 
vier jaren worden herbenoemd.

 _____________________________________ 
 

22. De Selectiecommissie Bestuur:
 ______________________________________ 

 
 a. Adviseert het bestuur over het profiel voor een ter beschikking komende

 __ 
 

bestuurszetel.
 _______________________________________________ 

 
 b. Beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in

 __ 
 

het bestuur.
 _________________________________________________ 

 
 c. Kan één of meer kandidaten voordragen aan het bestuur.

 ______________ 
 

23. De samenstelling van de Selectiecommissie bestuur en de selectie van
 ________ 

 
kandidaten staat nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement.

 _____________ 
 

Schorsing en einde bestuurslidmaatschap
 ______________________________ 

 
24. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

____________________________________ 
 

 a. door overlijden,
 ______________________________________________ 

 
 b. door vrijwillig of periodiek aftreden,

 ______________________________ 
 

 c. vanwege de onverenigbaarheid van functies,
 ________________________ 

 
 d. omdat het bestuurslid niet langer voldoet aan het profiel waarop hij is

 ____ 
 

benoemd,
 __________________________________________________ 

 
 e. wanneer de periode zoals bedoeld in lid 16 langer dan twee jaar duurt. In

 __ 
 

dat geval stelt het bestuur de datum vast waarop het lidmaatschap van
 _ 

 
dat lid van het bestuur eindigt,

 ________________________________ 
 

 f. door ontslag door het algemeen bestuur.
 ________________________ 

 
25. Met uitzondering van de voorzitter kan een lid van het bestuur wegens

 ____ 
 

disfunctioneren of het schaden van de belangen van Bouwend Nederland
 _ 

 
door het algemeen bestuur worden geschorst. Het algemeen bestuur bepaalt

 
 

de duur van de schorsing, die ten hoogste drie maanden kan bedragen.
 ____ 

 
Indien geen voorstel tot ontslag wordt gedaan, eindigt de schorsing door

 __ 
 

tijdsduur of door een besluit tot opheffing van die schorsing.
 ___________ 

 
26. Het besluit tot ontslag behoeft ten minste een twee derden

 _____________ 
 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 ____________________ 

 
Taken bevoegdheden bestuur

 ________________________________________ 
 

Artikel 20
 _________________________________________________________ 

 
1. Met inachtneming van de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast

 _ 
 

met het besturen van Bouwend Nederland en het bevorderen en uitvoeren van
 _ 

 
de doelstellingen en de strategie van Bouwend Nederland. Het bestuur is

 _____ 
 

daarover verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.
 _______________ 

 
2. Tot de taken behoren onder meer:

 ___________________________________ 
 

 a. Het (doen) uitvoeren van de strategie, het beleid en de (financiële)
 _______ 

 
resultaatontwikkeling van Bouwend Nederland;

 _____________________ 
 

 b. Het representeren van Bouwend Nederland;
 ________________________ 

 
 c. Het benoemen, beoordelen, schorsen of ontslaan van de directie;

 ________ 
 

 d. Het toezicht uitoefenen op de directie, op de aan de directie gedelegeerde
 _ 

 
taken en werkzaamheden, de (financiële) resultaatontwikkeling en het

 ____ 
 

totale functioneren van de vereniging;
 _____________________________ 

 
 e. Het benoemen van vertegenwoordigers die Bouwend Nederland in

 ___ 
 

besturen en andere overlegsituaties van organisaties en instellingen
 ___ 

 
vertegenwoordigen.

 ________________________________________ 
 

 f. Het toezien op het naleven van de statuten, reglementen en
 _______ 

 
genomen besluiten. In gevallen waarin de statuten, reglementen en

 _ 
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besluiten niet voorzien, beslist het bestuur, welk besluit van kracht
 _ 

 
blijft totdat het Algemeen bestuur anders beslist.

 ___________________ 
 

3. Het bestuur is daarnaast bevoegd na voorafgaande goedkeuring
 _________ 

 
door het algemeen bestuur te besluiten tot het aangaan van

 _____________ 
 

overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het
 _____________ 

 
bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van

 _________________ 
 

overeenkomsten waarbij Bouwend Nederland zich als borg of
 ___________ 

 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

 _________ 
 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van ander
 ___________ 

 
verbindt.

 ____________________________________________________ 
 

4. Het bestuur is voorts bevoegd om een lid voor de duur van ten
 ___________ 

 
hoogste zes maanden te schorsen. Het bestuur is niet bevoegd een

 ________ 
 

lid te schorsen naar aanleiding van een overtreding van het
 ______________ 

 
Reglement Gedragscode voor leden van Bouwend Nederland.

 __________ 
 

Gedurende de periode van schorsing is het lid gehouden zijn
____________ 

 
verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort.

 _________ 
 

Het lid kan van het besluit tot schorsing in beroep gaan bij de
 ___________ 

 
commissie van beroep die het beroep behandelt met inachtneming

 _______ 
 

van het Procedurereglement.
 ____________________________________ 

 
5. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan nader uitgewerkt in het

 _____ 
 

Algemeen Reglement.
 _____________________________________________ 

 
6. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde

 _________ 
 

onderdelen van zijn taken aan de regiobesturen, vakgroepbesturen en
 ______ 

 
afdelingsbesturen, alsmede aan commissies of personen delegeren.

 _______ 
 

7. In branche specifieke aangelegenheden wint het bestuur het advies in van het
 __ 

 
betreffende vakgroepbestuur en worden die aangelegenheden in overleg

 ______ 
 

besproken.
 _____________________________________________________ 

 
Voorzitter

 _________________________________________________________ 
 

Artikel 21
 __________________________________________________________ 

 
1. De voorzitter van Bouwend Nederland wordt door het algemeen

 _______ 
 

bestuur benoemd op grond van een profiel dat op voorstel van het
 _______ 

 
bestuur door het algemeen bestuur is vastgesteld. De voorzitter kan

 _____ 
 

worden gekozen uit de kring van de leden of daarbuiten.
_____________ 

 
2. Er is een selectiecommissie voor de voorzitter. De selectiecommissie

 _____ 
 

bestaat uit twee leden van het bestuur, twee leden van het algemeen bestuur
 

 
en de algemeen directeur. Het bestuur wijst uit zijn midden twee leden aan.

 _ 
 

De twee leden van het algemeen bestuur worden door het Algemeen
 _____ 

 
bestuur benoemd.

 _________________________________________________ 
 

3. De selectiecommissie selecteert kandidaten voor het voorzitterschap, toetst
 _ 

 
deze aan het profiel en doet vervolgens een voordracht aan het bestuur.

 ___ 
 

4. Het bestuur doet nadien met betrekking tot de te benoemen voorzitter een
 ____ 

 
vertrouwelijke voordracht aan het Algemeen bestuur.

 _____________________ 
 

5. De voorzitter wordt benoemd voor de duur van vier jaren en kan
 ________ 

 
aansluitend slechts eenmaal voor dezelfde periode worden herbenoemd,

 ___ 
 

zulks in totaal voor een aansluitende duur van acht jaren, tenzij het
 _______ 

 
Algemeen bestuur anders besluit.

 _________________________________ 
 

6. De voorzitter heeft tot taak het uitdragen van het beleid, het representeren
 _ 

 
van Bouwend Nederland, het volgen van ontwikkelingen in de sectoren

 ___ 
 

bouw en infrastructuur, alsmede het leiden van de vergaderingen van het
 __ 

 
bestuur en van het algemeen bestuur.

 ______________________________ 
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7. De voorzitter verricht voorts al die taken die de statuten hem opdragen of
__ 

 
hem door het bestuur of door het Algemeen bestuur zijn gedelegeerd.

 ____ 
 

8. De voorzitter legt verantwoording af aan het bestuur.
 ____________ 

 
9. De voorzitter van het bestuur wordt geschorst of ontslagen door het

 _____ 
 

algemeen bestuur. Een besluit daartoe behoeft een meerderheid van ten
 __ 

 
minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Het algemeen

 ___ 
 

bestuur bepaalt de duur van de schorsing die ten hoogste drie maanden
 ___ 

 
bedraagt. Indien het algemeen bestuur geen besluit tot ontslag neemt,

 ____ 
 

eindigt de schorsing door tijdsduur of door een besluit tot opheffing van
 _ 

 
die schorsing.

 ______________________________________________ 
 

Vertegenwoordiging
 ________________________________________________ 

 
Artikel 22

 _________________________________________________________ 
 

1. Het bestuur vertegenwoordigt Bouwend Nederland.
 _____________________ 

 
2. Bouwend Nederland wordt voorts vertegenwoordigd door twee

 _________ 
 

gezamenlijk handelende leden van het bestuur, dan wel door de voorzitter
 _ 

 
of de vice-voorzitter tezamen met de algemeen directeur of de

 __________ 
 

plaatsvervangend algemeen directeur.
 ______________________________ 

 
3. Het bestuur kan een lid of een derde schriftelijk of elektronisch volmacht

 __ 
 

verlenen om Bouwend Nederland te vertegenwoordigen in de gevallen en
 _ 

 
onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. De

 ________ 
 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk
 __ 

 
handelende bestuursleden, kan niet worden beperkt of aan voorwaarden

 ___ 
 

worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan
 _ 

 
wie een volmacht is verleend kan daarentegen in die volmacht naar aard en

 _ 
 

omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
 ______ 

 
4. De leden van de directie van Bouwend Nederland zijn bevoegd Bouwend

 _ 
 

Nederland te vertegenwoordigen onder de voorwaarden zoals die blijken uit
 

 
de opgave aan het Handelsregister.

 ________________________________ 
 

5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij op grond van een
 
 

volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die
 ______ 

 
bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen

 ____ 
 

waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. Het
 

 
ontbreken van een bestuursbesluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid

 
 

niet aan.
 ____________________________________________________ 

 
Hoofdstuk 5 ALGEMEEN BESTUUR

_________________________________ 
 

Artikel 23
 _________________________________________________________ 

 
Algemeen bestuur

 __________________________________________________ 
 

Samenstelling en benoeming
 _________________________________________ 

 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden

 _____ 
 

worden gekozen en alle leden vertegenwoordigen.
 _______________________ 

 
2. Het algemeen bestuur vormt een representatieve en evenwichtige afspiegeling

 __ 
 

van alle leden van de vereniging en bestaat in ieder geval uit leden die zijn
 _____ 

 
ingedeeld in de regio, uit leden die zijn ingedeeld in een ledengroep naar

 ______ 
 

omzetklasse en uit leden van Jong Bouwend Nederland.
 __________________ 

 
3. Het algemeen bestuur bestaat maximaal uit dertig (30) stemgerechtigde

 _______ 
 

afgevaardigden. Het algemeen bestuur blijft bevoegd indien het algemeen
 _____ 

 
bestuur uit ten minste vijfentwintig leden bestaat. Indien het algemeen bestuur

 _ 
 

uit minder dan vijfentwintig afgevaardigden bestaat, is het bestuur gehouden zo
 

 
spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in vacatures wordt voorzien.

 _ 
 

4. Eenmaal per vier jaar stelt het bestuur per één januari, voor wat betreft de te
 ___ 
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onderscheiden regio’s, het totale aantal leden per regio vast.
 ________________ 

 
5. Elke regio is als volgt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd:

 ___________ 
 

 a. Een regio die meer dan twintig procent van het totale aantal leden van
 ____ 

 
Bouwend Nederland kent, vaardigt vijf personen af voor het algemeen

 ___ 
 

bestuur;
 ____________________________________________________ 

 
 b. Een regio die minder dan twintig procent van het totale aantal leden van

 __ 
 

Bouwend Nederland kent, vaardigt vier personen af voor het algemeen
 ___ 

 
bestuur.

 ____________________________________________________ 
 

6. Jong Bouwend Nederland is met twee leden Jong Bouwend Nederland in het
 __ 

 
algemeen bestuur vertegenwoordigd.

 _________________________________ 
 

7. De onafhankelijk voorzitter van de Selectiecommissie bestuur, die door het
 ____ 

 
algemeen Bestuur in functie wordt benoemd, is tevens de voorzitter van de

 ____ 
 

Selectiecommissie algemeen bestuur.
 _________________________________ 

 
8. De selectiecommissie algemeen bestuur draagt ervoor zorg dat de

 ___________ 
 

voordracht(en) bijdragen aan een goede samenstelling van het algemeen
 ______ 

 
bestuur, overeenkomstig de in de statuten en in het Algemeen Reglement

 _____ 
 

gestelde criteria.
 _________________________________________________ 

 
9. De Selectiecommissie voor het algemeen bestuur:

 _______________________ 
 

 a. Stelt het profiel voor een ter beschikking komende zetel in het algemeen
 __ 

 
bestuur vast.

 ________________________________________________ 
 

 b. Maakt een of meer vacature(s) voor het algemeen bestuur kenbaar aan de
 _ 

 
organisatie-eenheid of organisatie-eenheden van Bouwend Nederland.

 ____ 
 

 c. Beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie.
 ___ 

 
 d. Doet een voordracht van kandidaten voor het algemeen bestuur aan de

 ___ 
 

betreffende organisatie-eenheid of organisatie-eenheden binnen Bouwend
 _ 

 
Nederland.

 _________________________________________________ 
 

10. De samenstelling van de selectiecommissie algemeen bestuur en de selectie van
 _ 

 
kandidaten staat nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement.

 _____________ 
 

Selectie-eisen benoeming
 ____________________________________________ 

 
11. Om tot lid van het algemeen bestuur te kunnen worden benoemd of

 _________ 
 

herbenoemd dient een kandidaat op de datum van benoeming of herbenoeming
 
 

als actief ondernemer verbonden te zijn aan een bedrijf dat lid is van Bouwend
 __ 

 
Nederland.

 _____________________________________________________ 
 

12. Een benoemd lid kan, indien hij zijn werkzaamheden voor het lid-bedrijf
 _____ 

 
inmiddels heeft beëindigd, nog ten hoogste twee jaar lid van het algemeen

 ____ 
 

bestuur blijven, mitsdien het bedrijf lid is van Bouwend Nederland. In dat
 __ 

 
geval vervalt het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

 _______________ 
 

13. Indien een benoemd lid zijn werkzaamheden voor het lid-bedrijf inmiddels
 

 
heeft beëindigd en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan dit

 ___ 
 

benoemd lid nog twee jaar lid blijven van het algemeen bestuur, ongeacht of
 
 

het bedrijf het lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft beëindigd.
 ____ 

 
14. Lid van het algemeen bestuur kunnen niet zijn:

 _________________________ 
 

 a. Leden van het bestuur;
 ________________________________________ 

 
 b. Een persoon die verbonden is aan een bedrijf dat lid is van Bouwend

 _ 
 

Nederland, waarvan een collega uit hetzelfde bedrijf reeds in het
 _____ 

 
algemeen bestuur zitting heeft, tenzij het gaat om een collega van Jong

 
 

Bouwend Nederland. In beginsel kunnen in totaal tegelijkertijd niet
 ___ 

 
meer dan twee collega's uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in het

 ____ 
 

bestuur en het algemeen bestuur. Is één van bedoelde collega’s een lid
 _ 

 
van Jong Bouwend Nederland dan kunnen drie collega 's uit hetzelfde

 ____ 
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bedrijf zitting hebben in het bestuur en het algemeen bestuur.
 __________ 

 
  c. Werknemers van Bouwend Nederland.

 ____________________________ 
 

15. In het Algemeen Reglement kunnen nadere eisen worden gesteld.
 ___________ 

 
Stemrecht en adviserende leden

 _______________________________________ 
 

16. leder lid van het algemeen bestuur heeft één stem.
 ____________________ 

 
17. Een lid van het algemeen bestuur, van een bedrijf dat als lid van Bouwend

 _ 
 

Nederland is geschorst, heeft voor de duur van de schorsing geen stemrecht.
 

 
18. Een lid van het algemeen bestuur heeft vrij mandaat en stemt zonder last of

 
 

ruggespraak.
 _________________________________________________ 

 
19. Aan het lid van het algemeen bestuur komt het recht van initiatief en het

 __ 
 

recht van amendement toe.
 ______________________________________ 

 
20. Adviserende leden van het algemeen bestuur zijn:

 ____________________ 
 

 1. de leden van het bestuur, waaronder de voorzitter.
 ________________ 

 
 2. de algemeen directeur.

 ______________________________________ 
 

21. Adviserende leden mogen aan de beraadslaging deelnemen, maar hebben
 __ 

 
geen stemrecht.

 _______________________________________________ 
 

Taken en bevoegdheden
 _____________________________________________ 

 
22. Aan het algemeen bestuur komen de bevoegdheden toe die niet door de wet of

 _ 
 

de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
 _______________________ 

 
23. Het bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur voor het

 _______ 
 

gevoerde beleid en het algemeen bestuur toetst het gevoerde beleid van het
 ____ 

 
bestuur.

________________________________________________________ 
 

24. Het algemeen bestuur is in het bijzonder bevoegd om besluiten te nemen, met
 _ 

 
inachtneming van het daarover bepaalde in de statuten, waaronder:

 __________ 
 

 a. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders;
 _________________ 

 
 b. het kiezen van de voorzitter uit een voordracht van het bestuur;

 _________ 
 

 c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies over strategische thema’s en
 _ 

 
strategisch beleid;

 ____________________________________________ 
 

 d. het vaststellen van de contributie van de leden;
 _______________________ 

 
 e. het vaststellen van een meerjarenbeleid en een jaarplan;

 ________________ 
 

 f. het vaststellen van de begroting voor de komende boekjaren;
 ___________ 

 
 g. het vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar

 _______ 
 

 h. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
 _______________ 

 
 i. het houden van toezicht op het gevoerde beleid;

 _____________________ 
 

 j. het verlenen van voorafgaande goedkeuring voor het aangaan of
 ________ 

 
beëindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn

 _ 
 

op de betreffende leden van Bouwend Nederland het vaststellen van
 _____ 

 
bindende besluiten;

 ___________________________________________ 
 

 k. het vaststellen en wijzigen van de statuten en van de reglementen;
 _______ 

 
 l. de behandeling van lidmaatschapszaken;

 _______________________ 
 

 m. besluiten ten aanzien van fusie en ontbinding.
 _______________________ 

 
25. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering van het algemeen bestuur.

 ___ 
 

Artikel 24
 ____________________________________________________ 

 
Bijeenroeping algemeen bestuur

 ______________________________________ 
 

1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema van ten minste vier
 

 
vergaderingen per jaar op, waaronder in ieder geval:

 ___________________ 
 

 a. de voorjaarsvergadering die uiterlijk dertig juni wordt gehouden, in
 ___ 

 
welke vergadering de agenda van de voorjaarsvergadering wordt

 _____ 
 

behandeld;
 _______________________________________________ 

 
 b. de najaarsvergadering die uiterlijk eenendertig december wordt

 ______ 
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gehouden, in welke vergadering de agenda van de najaarsvergadering
 __ 

 
wordt behandeld, en ten minste nog twee andere te houden

 _________ 
 

vergaderingen. Tijdens die vergaderingen vindt onder andere overleg
 __ 

 
plaats over het ten behoeve van Bouwend Nederland te ontwikkelen

 __ 
 

beleid.
 _____________________________________________________ 

 
2. Het bijeenroepen geschiedt door een schriftelijke of elektronische oproep aan

 
 

de leden van het algemeen bestuur. Van het bijeenroepen wordt tevens aan
 _ 

 
de besturen van de organisatie-eenheden mededeling gedaan. De termijn

 ___ 
 

van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in
 _______ 

 
bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.

 ________________ 
 

3. Een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden
 ____ 

 
indien het bestuur dit nodig acht.

 ____________________________________ 
 

4. Voorts wordt een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur
 _______ 

 
gehouden indien ten minste zoveel leden van het algemeen bestuur als bevoegd

 
 

zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
 ________ 

 
vergadering van het algemeen bestuur, het bestuur daarom verzoeken. Het

 ____ 
 

verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een
 _ 

 
toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek

 _____ 
 

gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een vergadering van het algemeen
 
 

bestuur bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
 _____ 

 
overgaan op de wijze waarop bet bestuur vergaderingen van het algemeen

 _____ 
 

bestuur bijeenroept of bij advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers
 

 
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de

 ______ 
 

vergadering van het algemeen bestuur en met het opstellen van notulen.
 ______ 

 
5. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en

 _ 
 

wanneer een vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden.
 _____ 

 
Artikel 25

 ____________________________________________________ 
 

Toegang tot de vergadering van het Algemeen bestuur
 ___________________ 

 
1. De vergadering van het algemeen bestuur is alleen toegankelijk voor de

 _______ 
 

personen die toegang hebben tot de vergadering van het algemeen bestuur.
 ____ 

 
2. Toegang tot de vergadering van het algemeen bestuur hebben:

 __________ 
 

 a. de leden van het algemeen bestuur;
 _______________________________ 

 
 b. de leden van het bestuur;

 _______________________________________ 
 

 c. de algemeen directeur van Bouwend Nederland;
 __________________ 

 
 d. anderen die door het algemeen bestuur zijn toegelaten.

 _____________ 
 

3. Een lid van het algemeen bestuur van een bedrijf dat als lid van Bouwend
 __ 

 
Nederland is geschorst, heeft geen toegang tot de vergadering van het

 _____ 
 

algemeen bestuur.
 _____________________________________________ 

 
4. Het algemeen bestuur gaat in een besloten zitting over wanneer de

 _______ 
 

voorzitter, het bestuur of ten minste een vijfde van het aantal leden van het
 

 
algemeen bestuur hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben

 _ 
 

alleen toegang de leden van het algemeen bestuur van niet geschorste leden
 _ 

 
van Bouwend Nederland, de leden van het bestuur en degenen die door het

 
 

algemeen bestuur worden toegelaten.
 ______________________________ 

 
5. Het algemeen bestuur beslist in een besloten vergadering of de redenen die

 
 

voor het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een
 _____ 

 
besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de

 ____ 
 

vergadering weer niet-besloten voortgezet.
 __________________________ 

 
6. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding

 ___ 
 

worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig waren.
 _________________ 
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Artikel 26
 __________________________________________________ 

 
Agenda

 ___________________________________________________________ 
 

1. De agenda met bijlagen van de vergadering van het algemeen bestuur wordt ten
 

 
minste een week voor de dag van de vergadering van het algemeen bestuur aan

 _ 
 

de leden van het Algemeen bestuur toegezonden en door publicatie in de
 _____ 

 
officiële mededelingen ter kennis van de leden gebracht.

 __________________ 
 

2. De agenda met bijlagen wordt voorts toegezonden aan de besturen van de
_____ 

 
regio's, de vakgroepen, de afdelingen, de platforms en Jong Bouwend

 ________ 
 

Nederland, tenzij deze bijlagen naar het oordeel van het bestuur van strategisch
 

 
of van vertrouwelijke aard zijn

 ______________________________________ 
 

3. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:
 ____________ 

 
 a. de notulen van de vorige vergadering van het algemeen bestuur;

 _____ 
 

 b. het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 __________ 

 
 c. het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; ____ 

 
 

 d. de verklaring van de accountant zoals bedoeld in artikel 28 lid 5;
 ________ 

 
 e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het

 __ 
 

afgelopen boekjaar;
 ___________________________________________ 

 
 f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;

 ____________ 
 

 g. de door het algemeen bestuur te verrichten benoemingen;
 __________ 

 
 h. de rondvraag.

 _______________________________________________ 
 

4. De agenda van een najaarsvergadering bevat in ieder geval:
 _____________ 

 
 a. de notulen van de vorige vergadering van het algemeen bestuur;

 ______ 
 

 b. het vaststellen van contributies en andere bijdragen;
 _______________ 

 
 c. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar;

 ___________ 
 

 d. de rondvraag.
 _____________________________________________ 

 
5. Van het verhandelde tijdens de vergadering van het algemeen bestuur worden

 __ 
 

door een door het bestuur aangewezen persoon of door het bureau notulen
 ___ 

 
gemaakt die tijdens de volgende vergadering van het algemeen bestuur worden

 _ 
 

v astgesteld.
 _____________________________________________________ 

 
Artikel 27

 _________________________________________________________ 
 

Boekhouding en financiën
 ___________________________________________ 

 
1. Het boekjaar van Bouwend Nederland is gelijk aan het kalenderjaar.

 _________ 
 

2. De geldmiddelen van Bouwend Nederland bestaan uit contributies, bijdragen,
 __ 

 
heffingen, entree- en inschrijfgelden, boetes, subsidies, donaties, legaten en

 ____ 
 

andere inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het
 _____ 

 
voorrecht van boedelbeschrijving.

 ___________________________________ 
 

3. Het algemeen bestuur stelt op voordracht van het bestuur de contributie vast.
 __ 

 
Het bedrag van de contributie is gebaseerd op de omzet uit werken, voor zover

 
 

het werken op het Nederlands grondgebied en/of het Nederlands deel van de
 __ 

 
Continentaal plat betreft. De contributie bestaat uit een vast deel en voorts uit

 _ 
 

een variabel deel dat gerelateerd is aan de omzet van het lid.
 ________________ 

 
4. Alleen de moeder-/werkmaatschappij is als lid aan Bouwend Nederland

 ______ 
 

contributie verschuldigd. Die contributie heeft mede betrekking op een in het
 __ 

 
lidmaatschap van de moeder-/werkmaatschappij begrepen werkmaatschappij

 __ 
 

en/of vestiging.
 _________________________________________________ 

 
5. Het bestuur kent een regiobestuur een budget toe. Het is een regiobestuur niet

 _ 
 

toegestaan zelf een bijdrage van de onder de regio ressorterende leden te
 ______ 

 
vragen.

 ________________________________________________________ 
 

6. Met toestemming van het bestuur dan wel van het regiobestuur kan een
 ______ 

 
platform of een afdeling een bijdrage van de onder haar ressorterende leden

 ___ 
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vragen.
 ________________________________________________________ 

 
7. Een lid alsmede de werkmaatschappij en de vestiging van een moeder-

 _______ 
 

/werkmaatschappij die onder een vakgroep ressorteren zijn jaarlijks de bijdrage
 _ 

 
verschuldigd die de vakgroepvergadering heeft vastgesteld. De

 ______________ 
 

vakgroepvergadering kan een andere grondslag voor de bijdrage van haar
 _____ 

 
vakgroep hanteren dan die vermeld in de tweede zin van lid 3.

 ______________ 
 

8. Een afdeling stelt haar eigen contributie vast.
 ___________________________ 

 
9. De leden zijn gehouden tot het betalen van de vastgestelde contributie,

 _______ 
 

heffingen en andere bijdragen.
 ______________________________________ 

 
10. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover

 ___ 
 

Bouwend Nederland, is het lid vanaf de vervaldatum in verzuim en over het
 ___ 

 
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of

 ___ 
 

gedeeltelijk in verzuim, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund,
 _ 

 
dan is het lid over het verschuldigde bedrag behalve de wettelijke rente ook tien

 
 

procent administratiekosten verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan
 _ 

 
is het naast de wettelijke rente en administratiekosten ook alle redelijkerwijs

 ___ 
 

voor de inning van zijn schuld aan Bouwend Nederland door een advocaat of
 __ 

 
deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. Het

 
 

bestuur kan een lid het lidmaatschap opzeggen wanneer het lid ondanks
 ______ 

 
herinneringen niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet.

 _______________ 
 

Artikel 28
 _________________________________________________________ 

 
Rekening en verantwoording

 _________________________________________ 
 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Bouwend Nederland en
 

 
van alles betreffende de werkzaamheden van Bouwend Nederland, naar de

 ____ 
 

eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie
 
 

te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
 

 
op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van

 
 

Bouwend Nederland kunnen worden gekend.
___________________________ 

 
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het

 _______ 
 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het algemeen bestuur, de
 
 

balans en de staat van baten en lasten van Bouwend Nederland op te maken en
 _ 

 
op papier te stellen.

 _______________________________________________ 
 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te
 
 

houden vergadering van het algemeen bestuur een jaarverslag uit over de gang
 _ 

 
van zaken in Bouwend Nederland en over het gevoerde beleid. Het legt de

 ____ 
 

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor
 _ 

 
aan het algemeen bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de leden

 ___ 
 

van het bestuur. Heeft het lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan
 _ 

 
wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.

 _____________ 
 

4. Het algemeen bestuur kan de in lid 2 genoemde termijn verlengen door het
 ____ 

 
stellen van een nieuwe termijn. Na afloop van de oorspronkelijke of van de

 ____ 
 

verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
 ____ 

 
vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.

 __________________________ 
 

5. De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door een door
 _ 

 
het algemeen bestuur aangewezen accountant zoals bedoeld in artikel 393 van

 __ 
 

Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt de
 _ 

 
verklaring van bedoelde accountant overgelegd. Het bestuur is verplicht de

 ____ 
 

accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde
 _________ 

 
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarde te tonen en de

 
 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van Bouwend Nederland voor
 _ 
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raadpleging beschikbaar te stellen.
 ___________________________________ 

 
6. Goedkeuring door het algemeen bestuur van de balans en van de staat van

 ____ 
 

baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van de
 _______ 

 
verklaring van de accountant. Een besluit tot het verlenen van decharge aan de

 _ 
 

leden van het bestuur strekt zich slechts decharge voor handelingen die uit de in
 
 

lid 3 bedoelde stukken blijken.
 ______________________________________ 

 
7. De balans en staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier

 ______ 
 

worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt
 ____ 

 
gevoerd kunnen, met uitzonder van de op papier gestelde balans en staat van

 __ 
 

baten en lasten, de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere
 
 

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de
 ____ 

 
gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens

 ______ 
 

geschieden, terwijl deze gegevens gedurende volledige bewaartijd beschikbaar
 __ 

 
moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.

 _ 
 

8. Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
 

 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 ______________________ 
 

9. De verplichtingen tot het bewaren van de boeken, bescheiden en
 ____________ 

 
gegevensdragers geldt ook na ontbinding van Bouwend Nederland gedurende

 __ 
 

een termijn van zeven jaar na de datum waarop Bouwend Nederland heeft
 ____ 

 
opgehouden te bestaan.

 ___________________________________________ 
 

Artikel 29
 _________________________________________________________ 

 
Reglementen en uitvoeringsbesluit

 ____________________________________ 
 

1. De organisatie van Bouwend Nederland en de taken en bevoegdheden van haar
 

 
organen en commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.

 _____ 
 

2. Reglementen worden door het algemeen bestuur met een gewone meerderheid
 _ 

 
vastgesteld en gewijzigd. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen

 ___ 
 

treden in werking een maand na de dag waarop het algemeen bestuur tot
 ______ 

 
vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten, tenzij het algemeen

 __ 
 

bestuur tot een andere datum van inwerkingtreding besluit. Van een nieuw
 ____ 

 
reglement of van een wijziging van een reglement wordt in de officiële

 _______ 
 

mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met
 _______ 

 
vermelding van datum van inwerkingtreding.

 ___________________________ 
 

3. Statuten en reglementen van afdelingen met rechtspersoonlijkheid, alsmede
 ____ 

 
wijzigingen daarin, zijn niet eerder van toepassing dan nadat deze door het

 ____ 
 

bestuur zijn goedgekeurd. Indien het bestuur bedoelde goedkeuring onthoudt,
 _ 

 
beslist het algemeen bestuur op verzoek van de betreffende afdeling met

 ______ 
 

rechtspersoonlijkheid.
 _____________________________________________ 

 
4. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen

 _______ 
 

karakter, die een nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen.
 _ 

 
Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement, is voor alle leden

 ____ 
 

bindend en dient door de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
 _ 

 
te worden bekrachtigd, dan wel als bepaling in de statuten of in een reglement

 __ 
 

te worden opgenomen.
 ____________________________________________ 

 
Artikel 30

 _________________________________________________________ 
 

Wijziging van statuten
_______________________________________________ 

 
1. In de statuten van Bouwend Nederland kan geen wijziging worden aangebracht

 
 

dan door een besluit van het algemeen bestuur waartoe is opgeroepen met de
 __ 

 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 ______ 
 

2. Zij die de oproeping tot de vergadering van het algemeen bestuur ter
 _________ 

 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee
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weken voor de vergadering van het algemeen bestuur een voorstel tot
 ________ 

 
statutenwijziging waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op

 _ 
 

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
 __ 

 
de dag waarop de vergadering van het algemeen bestuur is gehouden.

 ________ 
 

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing wanneer in de vergadering van
 _ 

 
het algemeen bestuur alle leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn of

 ____ 
 

vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
 ______ 

 
stemmen wordt aangenomen.

 _______________________________________ 
 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts tijdens een vergadering van
 

 
het algemeen bestuur met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte

 ___ 
 

stemmen worden genomen, mits in die vergadering ten minste twee derden van
 

 
het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

 ___ 
 

Zijn niet voldoende leden van het algemeen bestuur aanwezig of
 ____________ 

 
vertegenwoordigd, dan wordt na veertien dagen maar binnen vier weken een

 ___ 
 

nieuwe vergadering van het algemeen bestuur gehouden, waarop in elk geval
 ___ 

 
met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging

 __ 
 

kan worden besloten.
 _____________________________________________ 

 
5. Van een wijziging in de statuten wordt in de officiële mededelingen of op

 _____ 
 

andere wijze mededeling aan de leden gedaan.
 __________________________ 

 
6.  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een

 _____ 
 

notariële akte is opgemaakt.
 ________________________________________ 

 
7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging

 
 

en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het
 __________ 

 
Handelsregister waarin Bouwend Nederland is ingeschreven.

 _______________ 
 

Artikel 31
 __________________________________________________________ 

 
Ontbinding en vereffening

 ___________________________________________ 
 

1. Een besluit tot ontbinding van Bouwend Nederland kan alleen worden
 _______ 

 
genomen in een daartoe, speciaal te houden vergadering van het algemeen

 _____ 
 

bestuur. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
 __ 

 
2. Indien het algemeen bestuur tot ontbinding van Bouwend Nederland heeft

 ____ 
 

besloten, treden de bestuursleden als vereffenaar op tenzij het algemeen bestuur
 
 

de vereffening aan een derde opdraagt.
 ________________________________ 

 
3. Na de ontbinding blijft Bouwend Nederland voortbestaan voor zover dat voor

 _ 
 

de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
 

 
bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en

 ____ 
 

aankondigingen die van Bouwend Nederland uitgaan, wordt aan de naam
 _____ 

 
toegevoegd “in liquidatie”.

 _________________________________________ 
 

4.  Het algemeen bestuur wijst bij haar besluit tot ontbinding een
 ______________ 

 
bewaarder aan, aan wie een bewaarloon kan worden toegekend. Is geen

 _______ 
 

bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te
 ____________ 

 
bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een

 ___________ 
 

belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
 ___________________ 

 
5. Een batig saldo vervalt aan (een) door het algemeen bestuur aan te wijzen

 _____ 
 

organisatie(s)met een soortgelijke doelstelling als Bouwend Nederland.
 _______ 

 
Volmachtverlening

 _________________________________________________ 
 

Van de volmacht op de comparant blijkt uit voormeld aan deze akte gehecht
 ______ 

 
uittreksel uit de notulen. Van het bestaan van deze volmacht is mij, notaris

 ________ 
 

genoegzaam gebleken.
 ________________________________________________ 

 
Slot van de akte

 ____________________________________________________ 
 

WAARVAN AKTE
 __________________________________________________ 
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is verleden te Vianen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
 ___________ 

 
De comparant  is mij, notaris, bekend.

 ____________________________________ 
 

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
 ____________ 

 
De verschenen persoon heeft verklaard d op volledige voorlezing van de akte geen

 __ 
 

prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met
 __ 

 
de inhoud in te stemmen.

 ______________________________________________ 
 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend eerst door de
 _ 

 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

 _________________________ 
 

 
(Volgt ondertekening) 
 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 
Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het 
notarisambt. 
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN 

van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de 

sectoren bouw en infrastructuur, 
gevestigd te Zoetermeer, 

zoals deze luiden na de statutenwijziging van 
18 juli 2019. 

Statuten------------------------------ 
Hoofdstuk 1 Naam, zetel, doel en inrichting 
Naam en zetel --------------------------- 
Artikel t--------------------------- 
1. De vereniging draagt de naam 'Bouwend Nederland, de vereniging van 

bedrijven in de sectoren Bouw en infrastructuur' en wordt in de 
statuten en reglementen verder aangeduid als: Bouwend Nederland of 
als de 'vereniging'.------------------------- 

2. Bouwend Nederland heeft haar zetel te Zoetermeer. ----------- 
3. Bouwend Nederland is een vereniging met volledige ---------- 

rechtsbevoegdheid en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4. Bou wend Nederland is op tweeentwintig december 

tweeduizendvier ontstaan uit een juridische fusie tussen de 
verenigingen Algemeen Verbond Bouwbedrijf (A\VBB), BouwN ed, 
Vereniging van lnfrastructuur Aannemers Nederland (VL-\.NED), 
Vereniging van Boor-, Kabelleg en Buizenlegbedrijven (Bolegbo 
vok), Vereniging Ondernemers (_jviele 5etonbouw. 
(vocBetonbouw), \Verkgeversvereniging Railinfrastructuur (WR), 
V ereniging VIANED Regio N oord, V ereniging VL-\NED Regio 
Oost, Vereniging VIANED Regio Zuid, Vereniging VIANED 
Regio West, Vereniging VL-\NED Sectie Grondwerk en Vereniging 
VIAN ED Sectie Waterbouw. Bouwend- Nederland is op dertig 
juni tweeduizend twaalf gefuseerd met de Vereniging tot 
Bevordering van Werken in Asfalt en op dertig juni 
tweeduizendvijftien met de vereniging Organisatie voor de ------- 
Vlakglasbranche. 

V erenigingsjaar, lidmaa ts chapsjaar 
Artikel 2 _ 
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december 

daaropvolgend. 
2. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 
Doel ------------------------------ 
Artikel 3 -------------------------- 
]. Bouwend Nederland stelt zich ten doe]; 

a. Het behartigen van de belangen van haar leden in de sectoren 
[IV Cf If[fQS[fIC[lllIr 

6. Het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten; 
c. Het verstrekken van informatie en adviezen aan de [eden; 
d. Het verlenen van diensten aan de leden en het creeren van 

ledenbinding; 
e. Het verder professionaliseren van de sectoren bouw en 
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1nfrastructuur; 
f. Het realiseren van (collectieve) inkoopvoordelen en/of andere 

regelingen dan wel onderzoeken ten gunste van de leden. 
g. Het verrichten van al hetgeen uit het bovenstaande voortvloeit, 

daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt in 
de ruimste zin des woords. -------------------- 

Organisatie 
[\ffpke] q 
1. Bouwend Nederland is een vereniging van bedrijven die in opdracht of 

voor eigen rekening werken ( doen) uitvoeren in de sectoren bouw 
en/ of infrastructuur. 

2. Bouwend Nederland kent de volgende organisatie- eenheden: 
a. Regio' s; 
b. Afdelingen; 
c. Vakgroepen; 
d. Jong Bouwend Nederland; 
e. Ledengroepen. 

3. Organen van Bouwend Nederland zijn: 
a. Het bestuur; 
b. Het algemeen bestuur; 
c. De commissie gedragscode en de commissie van beroep; 

alsmede ---------------------------- 
d. Die personen en commissies die op grond van de statuten door 

het algemeen bestuur zijn belast met een nader omschreven 
taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

4. Regio's, afdelingen, vakgroepen, ledengroepen, Jong Bouwend 
Nederland, warden in deze statuten gezamenlijk aangeduid met de 
term 'organisatie-eenheden'. 

5. Een vakgroepbestuur en een regiobestuur zijn ten aanzien van 
besluiten in hun vakgroep of regio een orgaan van Bouwend 
Nederland, voor zover zij krachtens de statuten, reglementen of een 
besluit van het bestuur of van het algemeen bestuur, Bouwend 
Nederland kunnen binden. Een vakgroepbestuur is voorts een 
otgaan wanneer het bestuur aan het betreffende vakgroepbestuur 
een mandaat heeft verleend om ten behoeve van de onder die 
vakgroep ressorterende leden Bouwend Nederland te 
vertegenwoordigen. 

6. Bouwend Nederland wordt geleid door een bestuur dat 
verantwoording verschuldigd is aan het algemeen bestuur. 

7. Bouwend Nederland kent een bureau dat werkzaamheden verricht ten -- 
behoeve van de vereniging. Aan het hoofd van het bureau staat een directie 
die door het bestuur wordt benoemd. 

Hoofdstuk 2-------------------------- 
Leden ------------------------------ 
Artikel 5 --------------------------- 
1. Bouwend Nederland kent leden die een bedrijf uitoefenen in de sector 

bouw en/ of in de sector infrastructuur. ---------------- 
2. Ieder lid is contributie verschuldigd, welke wordt vastgesteld door het algemeen 

bestuur. Nadere regels betreffende de contributie staan in het 
contributiereglement. 



3. Als lid van Bouwend Nederland worden toegelaten in Nederland 
gevestigde bedrijven die actief werkzaam zijn in de sectoren bouw 
en/ of infrastructuur.------------------------- 

4. Om als lid te kunnen worden toegelaten client een bedrijf voorts te 
voldoen aan de volgende Iidmaatschapsvereisten: 
a. het zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel; 
b. het bezitten van een nummer van de belastingdienst voor de 

omzetbelasting; 
c. het afdrachtplichtig zijn met betrekking tot sociale premies 

en belastingen, indien dit als voorwaarde is gesteld; 
d. het afdrachtpl..ichtig zijn met betrekking tot premies 

bedrijfstakeigen regel..ingen, indien dit alsvoorwaarde is 
gesteld; 

e. het bezitten van een vestigingsvergunning, indien die vergunning als 
voorwaarde is gesteld; 

f. voor zover een bedrijf een rechtspersoon is het bezitten van 
rechtspersoonlijkheid volgens Nederlands recht; 

g. het voldoen aan de overigens in deze statuten gestelde 
voorwaarden. 

5. Het bestuur kan middels een duidelijk kenbaar gemaakt besluit nadere 
criteria vaststellen ter zake van het lidmaatschap en behoudt zich het 
recht voor in voorkomende gevallen de toelating tot het l..idmaatschap 
te we1geren. 

6. Het lidmaatschap wordt door de moedermaatschappij 
aangevraagd indien een bedrijf een moedermaatschappij heeft die 
de omzet van werkmaatschappijen en/ of vestigingen in de sectoren 
bouw en/ of infrastructuur consolideert. ---------------- 

7. Is het lid een moeder-/werkmaatschappij dan zijn in het 
lidmaatschap van de moeder/werkmaatschappij alle 
werkmaatschappijen en/ of vestigingen van de 
moeder/werkmaatschappt] begrepen zowel ten tijde van de 
aanmelding voor het lidmaatschap als nadien gedurende het 
lidmaatschap van de moeder-/werkmaatschappij van 5ouwend 
Nederland, met uitzondering van die werkmaatschappijen en/of 
vestigingen waarvan de moeder-/werkmaatschappij schriftelijk of 
elektronisch heeft opgegeven dat die niet werkzaam zijn in de 
sectoren bouw- en/ of infrastructuur. Het bestuur kan de moeder 
/werkmaatschappij verzoeken aan te tonen dat de uitgesloten 
werkmaatschappijen en/ of vestigingen niet werkzaam zijn in de 
sectoren bouw- en/ of infrastructuur. De moeder------------ 
/werkmaatschappij legt bij de aanmelding voor het lidmaatschap 
en venrolgens nad.ien jaarlijks op een door het bestuur te bepalen 
datum een lijst van in haar lidmaatschap begrepen 
werkmaatschappijen en/ of vestigingen over. 

8. Tenzij anders is bepaald worden in de statuten en reglementen van 
Bouwend Nederland onder 'leden' tevens verstaan een 111 het _ 
lidmaatschap van de moeder- /werkmaatschappij begrepen 
werkmaatschappij en vestiging. Een werkmaatschappij of vestiging 
die in het lidmaatschap van een moeder- /werkmaatschappij 1s 
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begrepen, wordt behandeld als ware zij lid van Bouwend Nederland 
en is dus gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van 
Bouwend Nederland. ------------------------ 

9. lndien een bedrijf wordt gevoerd in de vorm van een vennootschap 
onder firma of een maatschap, komt het lidmaatschap toe aan 
degenen die gezamenlijk de vennoten zijn op het moment waarop 
enigerlei uitoefening van bet lidmaatscbap plaatsheeft, 
onverminderd de toepasselijkheid van de eigen regels van 
vertegenwoordiging van de vennootschap. Hetz elf de geldt bij een 
commanditaire vennootscbap voor de beherende vennoten van die 
vennootscbap. 

10. Het bestuur beslist over de toelating van !eden van Bouwend 
Nederland en kan de bevoegdheid tot toelating van leden mandateren 
aan de directie. --------------------------- 

11. In het geval het bestuur 111et tot toelating besluit, kan het 
betreffende bedrijf het algemeen bestuur verzoeken hem alsnog 
tot het lidmaatscbap toe te laten. 

12. Na ziin toelating ressorteert ieder lid onder de regio waarin zijn 
bedrijf statutair is gevestigd. Voor- zover een bedrijf geen 
rechtspersoon is, ressorteert het lid onder de tregio waarin het zijn 
hoofdvestiging heeft. Indien een moeder-/werkmaatschappij lid is 
ressorteert de moeder-/werkmaatschappij met een in haar 
lidmaatschap begrepen werkmaatschappij en vestiging onder de regio 
waarin de moeder-/werkmaatschappij haar statutaire zetel of haar 
hoofdvestiging heeft. Een moeder-/werkmaatschappij kan 
verzoeken een werkmaatschappij of een vestiging onder meer dan een 
regio te doen ressorteren, op welk verzoek het bestuur beslist. 

13. Een moeder-/werkmaatschappij kan tevens verzoeken een 
werkmaatschappij of een vestiging onder een vakgroep te doen 
ressorteren, op welk verzoek het betreffende vakgroepbestuur 
beslist. Indien een werkmaatschappij of vestiging tot een regio, 
vakgroep of afdeling is toegelaten kan zij gebruik maken van de 
dienstverlening van de betreffende regio, vakgroep of afdeling. 

14. Bouwend Nederland administreert de volledige namen, geboortedatum, -- 
adresgegevens, contactgegevens en geslacht van natuurlijke personen die een 
functie binnen Bouwend Nederland vervullen. -------------- 

15. De wijze van toelating alsmede de voorschriften met betrekking tot de 
onder lid 14 genoemde opgave staan nader geregeld in het Algemeen 
Reglement. 

V erplichtingen van de leden. 
Artikel 6 _ 
1. Leden van Bouwend Nederland zijn verplicht: 

a. De statuten en reglementen en de besluiten van organen en 
commissies van Bouwend Nederland na te leven; 

b. Het Reglement Gedragscode leden Bouwend Nederland na te 
leven; 

c. De belangen van Bouwend Nederland en/of van de 
sectoren bouw en/of infrastructuur in het algemeen te 
bevorderen en deze niet te schaden, alsmede zich te 
gedragen zoals een verantwoord handelend ondernemer in 
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de sectoren bouw en/ of infrastructuur betaamt; ----------- 
d. Tot naleving van de door of namens Bouwend Nederland 

aangegane collectieve arbeidsovereenkomsten en and ere 
overeenkomsten voor zover deze de leden binden; 

e. Alle overige verplichtrngen die Bouwend Nederland in naam 
of ten behoeve van de leden aangaat of die uit het 
lidmaatschap van Bouwend Nederland voortvloeien, te 
aanvaarden en na te komen. 

2. Het bepaalde in lid 1 1s ook van toepassing op alle in het 
lidmaatschap van een moeder-werkmaatschappij begrepen 
werkmaatschappijen en/ of vestigingen, aan wie in geval van een 
overtreding versnelde sancties op basis van het 
Procedurereglement kunnen worden opgelegd. Indien de 
overtreding van de werkmaatschappij of vestiging aan haar 
moeder/werkmaatschappij kan worden toegerekend kan voor die 
overtreding tevens aan de moeder/werkmaatschappij een sanctie 
worden opgelegd. 

3. Behalve 1n deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen 
worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan of 
van een daartoe bevoegde commissie. 

4. Op voorstel van het bestuur is het algemeen bestuur bevoegd aan 
de leden verplichtingen van financiele en andere aard op te leggen 
en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. 

5. Bouwend Nederland kan ten behoeve van de leden rechten -------- 
bedingen. Tenzij een lid zich daartegen verzet, kan Bouwend 
Nederland voor een lid nakoming van bedongen rechten en 
schadevergoeding vorderen. Bouwend Nederland kan bovendien ten 
laste van de leden verplichtingen aangaan. Tot deze verplicht:ingen 
behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van verplicht:ingen 
die Bouwend Nederland ten behoeve van het lid is aangegaan met 
betrekking tot garant:ie- en waarborgregelingen. 

6. Een lid is verplicht om bij de aanvang van zijn lidmaatschap aan 
het bureau schriftelijk of elektronisch opgave te doen van 
degene(n) die rechtsgeldig bevoegd is (zijn) hem te 
vertegenwoordigen. Van een wijziging in deze bevoegdheid wordt 
binnen een maand na de wijziging schriftelijk of elektronisch aan 
het bureau opgave gedaan. 

7. Om te beoordelen of de leden nog aan de vereisten voor het 
lidmaatschap voldoen zijn zij verplicht periodiek aan te tonen dat 
zij nog voldoen aan de gestelde lidmaatschapsvereisten. 

8. Een lid is verplicht zo spoedig rnogelijk schriftelijk of elektronisch 
aan het bureau mededeling te doen zodra zijn faillissement is 
verzocht, een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling 
is ingediend of zodra tot ontbindrng van de rechtspersoon van het 
lid is besloten. 

Verplichtingen uit overeenkomsten. 
Artikel 7 ------------------------ 
1. Het bestuur is bevoegd tot het afsluiten van, als mede tot het 

meewerken en deelnemen aan overeenkomsten en regelingen, 
waardoor goede voorwaarden en omstandigheden kunnen worden 
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geschapen voor het uitoefenen van het bedrijf van de leden. 
Hieronder zijn begrepen bet in naam of ten behoeve van de leden 
aangaan van rechtstreekse verplichtingen zowel van geldelijke aard 
als anderszins jegens derden, een en ander binnen de beperkingen 
als bij of krachtens deze statuten vastgelegd. Deze 
overeenkomsten warden aangeduid als' ledencontracten'. 

2. Het bestuur kan een ledencontract aangaan nadat het algemeen 
bestuur daartoe op voorstel van het bestuur met een 
rneerderheid van ten minste drie vierden van de geldig 
uitgebrachte stemrnen heeft besloten. Tot een ledencontract 
wordt niet gerekend het aangaan van een collectieve 
]f'[)e[qSO\"CT@Cf]Of)sf_ 

3. De onderhandelingsopdrachten waarover het bestuur of de------- 
door het bestuur aan te wijzen onderhandelingscommissie 
moet beschikken, alsmede de wijze waarop de leden omtrent 
de namens hen te sluiten ledencontracten tevoren worden-------- 
ingelicht en andere regelingen die betrekking hebben op de 
ledencontracten en het a fsluiten daarvan, worden voor elk af te 
sluiten ledencontract afzonderlijk omschreven en vastgesteld 
met inachtneming van het bepaalde in lid 2. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het aangaan van een collectieve 
arbeidsovereenkomst voor werknemers van de leden van-------- 
Bouwend Nederland nadat het algemeen bestuur daartoe met dre 
vierden meerderheid van de geldig uitgebrachte stem.men heeft ------ 
besloten. Met inachtneming van diezelfde meerderheid kan het ------ 
algemeen bestuur het bestuur machtigen een collectieve 
arbeidsovereenkomst aan te gaan of te doen aangaan. 

Bindende besluiten ------------------------- 
[Artie[ 5 
1. Een bindend besluit is een besluit dat voor een Lid de --------- 

verplichting inhoudt een door het algemeen bestuur 
vastgestelde richtlijn bij de uitoefening van ziin bedrijf toe te 
passen, op de overtreding waarvan sancties zimn gesteld. 

2. Een bindend besluit kan slechts warden genomen over een ------- 
onderwerp dat binnen het statutaire doel van Bouwend--------- 
Nederland Ligt. ------------------------- 

3. Het algemeen bestuur kan een bindend besluit alleen nemen 
indien de vast te stellen richtlijn woordelijk, voorzien van een 
toelichting en met vermelding van de mogelijke sancties, als 
agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur is 
opgenomen. 

4. Een bindend besluit wordt genomen in een vergadering van het 
algemeen bestuur met een meerderheid van ten minste drie 
vierden van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Ieder bindend besluit bevat de datum waarop het besluit is ------- 
genomen, waarop het inwerking treedt en waarop het eindigt. 
Een bindend besluit kan ook vooronbepaalde tijd worden 
genomen, in welk geval het bindend besluit eindigt op een 
door het algemeen bestuur nader vast te stellen datum. 

6. Voor een wijziging, een aanvulling, een verlenging of een ---------- 
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(tussentijdse) beemdiging van een bindend besluit gelden dezelfde 
bepalingen als voor het nemen van een bmdend besluir.--------- 

Einde lidmaatschap------------------------ 
Artikel 9 -------------------------- 
1. Het lidmaatschap van Bou wend Nederland eindigt door -------- 

opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap (royement) door 
Bouwend Nederland, clan wel door opzegging door het lid of 
wanneer het lid wordt ontbonden. ------------------ 

2. Indien van een vennootschap een (beherend) vennoot 
overlijdt, blijft een voortgezette vennootschap lid van --------- 
Bouwend Nederland. Indien een lid een eenmanszaak heeft, ------ 
eindigt het lidmaatschap van het lid door het overlijden van de ----- 
c1genaar. 

3. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen per het einde van het 
boekjaar van Bouwend Nederland. 

4. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
opzeggen binnen een maand nadat: 
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van Bouwend 

Nederland in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of tot 
splitsing van Bou wend Nederland; 

b. hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld 
waarbij zijn rechten ziin beperkt of zijn verplichtingen zijn 
verzwaard, in welk geval het besluut door de opzegging 
niet op hem van toepassing is. Het lid kan zijn 
lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen 
wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt 
gewijzigd; 

c. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang door opzegging beeindigen indien ------ 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren.----------------------- 

5. Opzegging door Bouwend Nederland geschiedt door het bestuur. 
Het bestuur kan het lidm.aatschap opzeggen tegen het einde van 
het boekjaar. Opzegging door Bou wend Nederland kan 
geschieden wanneer: 

6. het lid zijn verplicht:ingen tegenover Bomvend Nederland niet of----- 
niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet nakomen van ------ 
fmanciele verplicht:ingen tegenover Bouwend Nederland; 
a. het lid de belangen van Bouwend Nederland of van de------- 

sectoren bouw en/ of intrastructuur schaadt; 
b. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor 

het lidmaatschap stellen; 
c, het lid in staat van faillissement wordt verklaard, aan hetlid 

de finitief surseance van betaling wordt verleend, clan wel ------ 
wanneer het lid ophoudt te bestaan of tot ontbinding 1s ------- 
besloten. --------------------------- 

7. Voorts kan Bouwend Nederland het lidmaatschap met 
onmiddellijke ingang door opzegging becindigen indien 
redelijkerwijs van Bouwend Nederland niet kan worden 
verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. 
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8. Opzegging geschiedt tegen het einde van het boekjaar met 
inachtnemmg van een opzegtermijn van zes maanden. Is niet 
tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het 
daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke 
ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. 

9. Zolang het lidmaatschap riiet is beiindigd, behoudt het lid zijn 
rechten en moet het zijn verplichtingen nakomen. 

10. Indien het lidmaatschap van Bouwend Nederland door een 
opzegging of een royement eindigt, is het bestuur van een 
afdeling met rechtspersoonlijkheid gehouden het 
lidmaatschap van de desbetreffende afdeling van het 
betrokken lid met onmiddellijke ingang door opzegging te 
be@indigen. Het bestuur van een afdeling beeindigt in dat 
geval met onmiddellijke ingang de deelname van het lid aan 
die afdeling. 

11. Indien een lid zijn lidmaatschap van een afdeling of van een 
vakgroep be@indigt, blijft het lid van Bouwend Nederland 
zolang dat lidmaatschap niet is geeindigd. 

12. Royement (ontzetting) kan worden uitgesproken door het 
bestuur en in beroep door de commissie van beroep 
wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de 
statuten, reglementen of besluiten van Bouwend Nederland 
of Bouwend Nederland op onredelijke wijze benadeelt. 

13. Het besluit tot royement wordthet lid zo spoedig mogelijk 
schriftelijk of elektrornsch medegedeeld. Het lid kan binnen 
een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan 
bij de commissie van beroep die het beroep behandelt met 
inachtneming van het Procedurereglement. 

14. Voorts kan bij overtreding van het Reglement Gedragscode 
door de commissie gedragscode en de commissie van 
beroep met inachtneming van het Procedurereglement het 
royement worden uitgesproken. 

15. Na een uitgesproken royement is het lid gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep geschorst. Tijdens 
zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te 
komen en warden zijn rechten opgeschort. 

16. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat 
heeft opgezegd nog lid zolang het niet heeft voldaan aan zijn 
geldelijke verplichtingen tegenover Bouwend Nederland of 
zolang een aangelegenheid, waarbij het lid is betrokken, niet is 
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf 
hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast 
waarop het lidmaatschap eindigt. 

17. Wanneer het lidmaatschap van de moeder- /werkmaatschappij 
eindigt, eindigt hierdoor tevens de rechtsverhouding tussen 
Bouwend Nederland en een in het lidmaatschap van de 
moeder/werkmaatschappij begtepen werkmaatschappii 
begrepen werkmaatschappij en vestiging. 

18. Wanneer door een besluit van het bestuur clan wel loofeen 
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uitspraak van de commissie gedragscode of van de 
commissie van beroep een werkmaatschappij of vestiging 
n.iet meer in het lidmaatschap van haar moeder 
/werkmaatschappij is begrepen, blijft de 
moeder/werkmaatschappij lid van Bouwend Nederland 
maar eindigt alsdan alleen de rechtsverhouding met de 
desbetreffende werkmaatschappij en/ of vest.iging. 

Hoofdstuk 3-------------------------- 
DE ORGANISATIE EN DE ORGANISATIE-EENHEDEN ----- 
Algemeen _ 
Artikel 10 _ 
1. Alie funct.ies binnen Bouwend Nederland warden uitgeoefend door 

natuurlijke personen. 
2. Alle functionarissen worden benoemd voor de duur van vier jaren, tenzij in de 

statuten of het Algemeen reglement anders is bepaald. Aftredende leden ziin 
uitsluitend terstond slechts eenmaal voor eenzelfde periode aansluitend op een 
eerdere periode herbenoembaar, met inachtneming van de maximale 
zittingsterm.ijn van acht jaren. 

3. Als uitzondering op het in het vorige lid bepaalde geldt dat de benoem.ing van 
een lid namens Jong Bouwend Nederland in het bestuur, in een regiobestuur of 
in het algemeen bestuur geschiedt voor de duur van twee jaren met de 
mogelijkheid van een aanslu.itende herbenoem.ing voor twee jaren tot een --- 

. . . 
maximum van vier jaren. 

4. Als uitzondering op het in lid 2 bepaalde geld dat de benoeming van de 
voorzitter van de selectiecommissie geschiedt voor de duur van twee jaren met - 
de mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor twee jaren tot een 

. . 
maximum van vier jaren. 

5. Het bestuur kan voor functies binnen Bouwend Nederland, deze termijn met 
maximaal twee jaar verlengen indien sprake is van zwaarwegende 
omstand.igheden. Voor leden van het bestuur, inclusief de voorzitter, geldt dat - 
een verlenging van de zittingstermijn slechts mogelijk is, ind.ien twee derde van 
de leden van het algemeen bestuur daarmee instenunen. 

Regio's 
Artikel 11-------------------------- 
1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in vijf regio's die als 

werkgebied provincies bevatten en op regionaal niveau opereren. 
2. Regio's bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid onder een regio 

ressorteert. 
4. Een regio kent een regiobestuur en een regiovergadering. 
5. Een regio behartigt op regionaal niveau de belangen van de leden en 

kan hen op regionaal n.iveau diensten verlenen. 
6. De samenstelling, taken en bevoegdheden van een regiobestuur en 

van een regiovergadering, alsmede de posit.ie van een regio warden 
nader geregeld in het Regioreglement. 

Afdelingen 
Artikel 12 _ 
1 Afdelingen: Bouwend Nederland kent twee type afdelingen: 

a. Afdelingsvereniging met rechtspersoonlijkheid, zijnde 
verenigingen met voliedige rechtsbevoegdheid, en 
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b. Afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid. 
2. Als beide typen afdelingen 111 deze statuten worden bedoeld, wordt de 

term afdelingen gebruikt. 
3. Afdeling met rechtspersoonlijkheid: Bouwend Nederland 

hanteert ten aanzien van haar afdeling met rechtspersoonlijkheid 
modelstatuten waarmee de statuten van een afdeling met 
rechtspersoonlijkheid in overeenstemming dienen te zijn. Een 
afdeling met rechtspersoonlijkheid kan niet als afdeling van 
Born.vend Nederland functioneren clan nadat de statuten en ----- 
reglementen van de afdeling met rechtspersoonlijkheid door het 
bes tuur ziin goedgekeurd. Een wijziging van de statuten en------ 
reglementen van de afdeling met rechtspersoonlijkheid behoe ft 
de voorafgaande goedkeuring van het bestuur. 

4. Afdeling zonder rechtspersoonlijkheid: Op afdelingen zonder 
rechtspersoonlijkheid is het afdelingsreglement van Bouwend 
Nederland van toepassing. 

5. De taken en bevoegdheden van een afdeling met 
rechtspersoonlijkheid worden bepaald in zowel de statuten van de 
afdeling met rechtspersoonlijkheid als in de statuten en 
reglementen van Bouwend Nederland. De taken en bevoegdheden 
van een afdeling worden bepaald in de statuten en in her-------- 
afdelingsreglement. ------------------------ 

6. De naam van eenafdeling luidt 'Bouwend Nederland Afdeling', 
waaraan toegevoegd een plaats- of streeknaam. Deze verplichting 
geldt niet voor regionale infraplatfonns. ----------------- 

7. Het bestuur bepaalt het aantal afdelingen en hun grenzen, onder 
goedkeuring van het algemeen bestuur. 

8. Led en van een afdeling zijn die leden van Bouwend Nederland die 
na toelating door Bou wend Nederland als lid onder een afdeling 
ressorteren dan wel als lid tot een afdeling met 
rechtspersoonlijkheid zijn toegelaten. ----------------- 

9. Een lid is niet verplicht om zich aan te melden als lid van de------ 
afdeling met rechtspersoonlijkheid. 

10. Indien sprake is van lidmaatschap van een 
moeder/werkmaatschappij, dan kan de werkmaatschappij en/ of 
vestiging lid warden van een afdeling. 

11. Regionale infraplatforms worden aangemerkt als afdelingen zonder 
rechtspersoonlijkheid die de belangen behartigen van de leden op 
regionaal niveau en kennen een eigen reglement. 

12. Een afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat 
verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadenng voor 
zover het besluiten of activiteiten van de afdeling zelf betreft. 
Voor zover het afdelingsbestuur het verenigingsbeleid op 
afdelingsniveau uitvoert, is het a fdelingsbestuur hiervoor 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

13. De afdelingsvergadering kan taken en bevoegdheden van de eigen 
a fdeling nader vaststellen, mits deze niet in strijd ziin met de 
statuten, reglementen, besluiten van Bouwend Nederland en met 
het verenigingsbeleid. ----------------------- 

14. De benoeming van de leden van een afdelingsbestuur geschiedt 
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overeenkomstig de statuten van die afdeling met 
rechtspersoonlijkheid onderscheidenlijk het afdelingsreglement. 

Vakgroepen 
Artikel 13--------------------------- 
1 Vakgroepen bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
2. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het bestuur landelijk 

vakgroepen in en heft deze op nadat het betreffende 
vakgroepbestuur is gehoord.--------------------- 

3. Een lid kan naar keuze ressorteren onder een vakgroep. Onder ((f)> 
vakgroep ressorteren de leden die op verzoek door het 
vakgroepbestuur tot de vakgroep zijn toegelaten. 

4. Een vakgroep kent een vakgroepbestuur en een 
vakgroepsvergadering. 

5. Een vakgroep behartigt op branche specifiek niveau de belangen 
van de onder die vakgroep ressorterende leden en stimuleert 
brancheontwikkeling. 

6. Het bestuur stelt het werkterrein van cen vakgroep vast op voorstel 
van het vakgroepbestuur. 

7, Desamenstelling,taken en bevoegdhedenvaneen 
vakgroepbestuuren van een vakgroepvergadering, alsmede de positie 
van een vakgroep worden nader geregeld in het Vakgroepreglement. 

Jong Bouwend Nederland 
Artikel 14 ------------------------ 
1. Bouwend Nederland kent een: --------------------- 

a. Landelijk platform Jong Bouwend Nederland, en 
b. Jong Bouwend Nederland regio's. 

2. Het landelijk platform Jong Bouwend Nederland en Jong Bouwend 
Nederland regio's bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

3. Onder Jong Bouwend Nederland vallen personen van veertig jaar en 
jonger die in het bedrijf van een lid leidi.nggeven of zich in dat bedrijf 
op een leidi.nggevende functie voorbereiden. 

4. Het landelijk platform kent een bestuur Jong Bouwend Nederland. 
5. Een Jong Bouwend Nederland regio kent een regiobestuur Jong 

Bou wend Nederland en een regiovergaderingJ ong Bouwend 
Nederland. De regiovergaderingJ ong Bouwend Nederland 
bestaat uit alle in die regio onder Jong Bouwend Nederland 
ressorterende !eden. 

6. Samenstelling taken en bevoegdhed en van he t bes tuur van Jong 
Bouwend Nederland, van een regiobestuur Jong Bouwend 
Nederland en van een regiovergaderingJ ong Bouwend Nederland, 
alsmede de financiering van het Jong Bouwend Nederland en haar 
regio's worden nader geregeld in het Reglement Jong Bouwend 
Nederland. 

Ledengroepen 
Artikel 15 --------------------------- 
1. Bouwend Nederland kent ledengroepen. 
2. Ledengroepen kennen geen rechtspersoonlijkheid en bestaan onder 

meet uit: ------------------------------ 
a. Voor de bouw en i.nfrastructuur een inrichting naar omzetklassen. 

De grenzen van de om.zetklassen worden op voordracht van het 
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bestuur door het Algemeen bestuur bij besluit voor telkens vier 
kalenderjaren vastgesteld. 

b. Personen die zijn verenigd uit hoofde van hun functie en, of de 
aard van hun werkzaamheden die zij binnen het bedrijf 
ull:oefenen. 

3. Ledengroepen komen, doch niet uitsluitend, informerende en 
adviserende taken toe richting de vereniging en kunnen indien dit 
door de selectiecommissie wenselijk wordt geacht in voorkomende 
gevallen een lid afdragen naar bet algemeen bestuur. 

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat ieder lid ressorteert onder een 
ledengroep naar omzetk.1asse voor de duur van vier kalenderjaren. 

5. Het bestuur komt de bevoegdheid toe cen ledengroep in te stellen en 
een ledengroep op te heffen. 

6. Het bestuur kan voor het instellen en, of opheffen nadere criteria 
stellen. De criteria kunnen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, 
betrekking hebben op: 
a. de omvang van de onder de ledengroep ressorterende bednjven 

en, of personen; 
b. voor zover het een therna betreft, criteria met betrekking tot de 

noodzakelijkheid casu quo de actualiteit van het thema voor -een 
sector van- Bouwend Nederland. 

7. De positie, taken, verantwoordelijkheden kunnen nader zijn 
uitgewerkt bij reglement. 

Artikel 16 Besluiten van organisatorische eenheden binnen Bouwend 
Nederland 
1. Het bestuur kan bepalen van welke besluuten binnen welke ternujn 

een bestuur, waaronder doch niet uitsluitend een regiobestuur, een 
vakgroepbestuur, een afdelingsbestuur, een platforrnbestuur, het 
bestuur Jong Bouwend Nederland, een regiobestuur Jong Bouwend 
Nederland en een afdelingsbestuur, dan wel een commissie, aan het 
bestuur schriftelijk of elektronisch mededeling client te doen. 

2. Het bestuur is bevoegd besluiten van een regiobeshrnr, een 
vakgroepbestuur, een afdelingsbesnmr, een 
platformbestuurscommissie, het bes tuur Jong Bouwend Nederland 
en van een regiobestuur Jong Bouwend Nederland, dan wel van een 
regiovergadering, een vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, 
of een regiovergaderingJong Bouwend Nederland, die het in strijd 
acht met de belangen van Bouwend Nederland binnen twee weken 
nadat deze te zijner kennis zijn gekomen op te schorten. 

3. Ingeval van opschorting is het beshmr verplicht om het 
opgeschorte besluit indien mogelijk binnen veertien dagen na de 
opschorting in een vergadering met het betreffende bestuur te 
bespreken, bij gebreke waarvan de opschorting komt te vervallen. 

4. Indien het in lid 3 bedoelde overleg met leidt tot een heroverweging 
door het bestuur of anders tot het ongedaan maken van de opscborting 
of tot het intrekken of wijzigen van de betreffende besluit, heeft het 
bestuur de bevoegdheid het besluit wegens strijd met de belangen van 
Bou.wend Nederland te wijzigen of het betreffende besnmr te 
verbieden aan het besluit uitvoering gegeven. 

5. Het bestuur is verplicht een besluit van een regiovergadering, een 
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vakgroepvergadering, cen afdelingsvergadering, of een 
regiovergadering Jong Bou wend Nederland, waarvan het de 
uitvoering heeft opgeschort of heeft verboden, voor te leggen aan de 
cerstvolgende vergadering van het Algemeen bestuur, die ter zake 
uiteindelijk beslist. 

Af'ftp]]'/> 
Commissies ------------------------------ 
1. Het bestuur is verplicht een besluit van een regiovergadering, een 

vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, of een 
regiovergadering Jong Bouwend Nederland, waarvan het de 
uitvoering heeft opgeschort of heeft verboden, voor te leggen aan de 
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, dieter zake 
uiteindelijk beslist. 

2. Het bestuur een regiobestuur, een vakgroepbestuur, een 
afdelingsbestuur, het bestuur Jong Bouwend Nederland en een 
regiobestuur Jong Bouwend Nederland, alsmede het algemeen bestuur, 
een regiovergadering en een vakgroepvergadenng zijn bevoegd 
permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die 
commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Tenzij de 
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie 1n de 
statuten of in een reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld 
door het betreffende bestuur of door de betreffende vergadering, 
die de commissie heeft ingesteld. Een commissie is verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur of aan de vergadering die haar heeft 
ingesteld. 

3. De vereniging kent een commissie gedragscode en een commissie 
van beroep wier taken en bevoegdheden alsmede hun samenstelling 
en het benoemen, schorsen en ontslaan van de commissieleden 
worden geregeld in het Procedurereglement. 

Artikel 18 _ 
Directie _ 
1. V oor het uitvoeren van haar werkzaamheden kent Bouwend 

N ederland een bureau, bestaande uit een hoofdkantoor en 
regiokantoren. 

2. Aan het hoofd van het bureau staat een directie, bestaande mt de 
algemeen directeur en een of meer andere leden van de directie. 
De algemeen directeur is de voorzitter van de directie. De 
andere leden van de directie rapporteren aan de algemeen 
directeur en zijn aan hem verantwoording verschuldigd. 

3. De algemeen directeur is belast met de leiding over en de 
verantwoordelijkheid van het bureau, de dagelijkse gang van 
zaken, het doen voorbereiden en het doen uitvoeren van 
besluiten van het bestuur en van het Algemeen bestuur, het 
aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, alsmede het _ 
vaststellen van hun rechtspositie, alsmede met alle voorkomende 
werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van 
Bouwend Nederland.------------------------ 

4. De algemeen directeur handelt Dinnen de door het bestuur 
vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van bet 
beschikbare budget en is daarvoor verantwoording verschuldigd 
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aan het bestuur. 
5. De leden van de directie warden benoemd, geschorst en 

ontslagen door het bestuur dat tevens hun arbeidsvoorwaarden 
vaststelt. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag 
van een lid van de directie is de instemming van ten rn..inste drie 
vierden van het aantal bestuursleden vereist. 

6. Het bestuur bepaalt het aantal leden van de directie en het 
taakgebied van ieder lid van directie. Het bestuur bepaalt 
tevens welke lid van de directie als plaatsvervangend algemeen 
directeur de algemeen directeur bij afwezigheid vervangt en 
alsdan in <liens bevoegdheden treed t. 

7. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden 
van de direcl:le warden vastgelegd in een door het bestuur vast te 
stellen Directiestatuut. ----------------------- 

8. De algemeen directeur heeft het recht vergaderingen van het 
bestuur, een regiobestuur, een vakgroepbestuur, een 
a fdelingsbestuur, het bestuur van Jong Bouwend Nederland en 
regiobestuur Jong Bouwend Nederland onderscheidenlijk een 
vergadering van het algemeen bestuur, een regiovergadering, een 
vakgroepvergadering, een afdelingsvergadering, en een 
regiovergadering Jong Bouwend Nederland bij te won en, tenzij het 
betreffende bestuur of de betreffende vergadering in meerderheid, al 
dan niet per agendapunt, anders beslist. De algemeen directeur heeft in 
genoemde vergaderingen een adviserende stem en kan zich doen 
bijstaan door een specialist op het betreffende beleidsterrein. De 
andere leden van de directie wonen bedoelde vergaderingen bij indien 
daarom door het betreffende bestuur of door de betreffende ------- 
vergadering wordt verzocht. 

9. Voor zover werkzaamheden zijn gedelegeerd aan een regiokantoor 
worden de werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de 
algemeen directeur. De werknemers van een regiokantoor zijn in 
functionele 2111 verantwoordingverschuldigd aan het betreffende 
regiobestuur. 

Hoofdstuk 4-------------------------- 
BESTUUR--------------------- 
Samenstelling 
Artikel 19--------------------------- 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen 

personen. 
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester 

en overige bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies, 
met uitzondering van het voorzitterschap, onder zijn bestuursleden en regelt en 
verdeelt verder in onderling overleg zijn werkzaamheden en de 
aandachtsgebieden per bestuurslid. 

3. Jong Bouwend Nederland is met een lid Jong Bouwend Nederland in het 
bestuur vertegenwoordigd. 

Benoeming 
4. Bestuursleden warden benoemd voor de duur van vier jaren. Elk bestuurslid 

treedt aldus af in de vergadering van het algemeen bestuur, volgend vier jaar na 
die waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te 
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stellen rooster van aftreden. ---------------------- 
5. Aftredende leden zijn uitsluitend terstond en slechts eenmaal voor eenzelfde- 

periode aansluitend op een eerdere bestuursperiode herbenoembaar, met -- 
inachtneming van de maximale zittingstermiin van acht jaren. Als uitzondering 
op het in de vorige zin bepaalde geldt dat de benoeming van een lid namens 
Jong Bouwend Nederland geschiedt voor de duur van twee jaren met 
inachtneming van de maximale zittingstermijn van vier jaren. 

6. Een aftredend bestuurslid defungeert en het nieuwbenoemde bestuurslid treedt 
in functie onmiddellijk na afloop van de vergadering van het algemeen bestuur 
waarin de benoeming plaatsvond. 

7. In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. --- 
8. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, wordt 

benoemd voor een volledige bestuursperiode overeenkomstig het 
bepaalde in lid 4, en treedt wat de benoemingsduur betreft in het 
rooster van aftreden niet in de plaats van degene die hij opvolgt. 

9. Mocht het aantal bestuursleden door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden 
het statutaire minimum dalen, clan vormen de overgebleven bestuursleden of 
vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het bestuur. Het bestuur is 111- 
dat geval verplicht ten spoedigste een vergadering van het algemeen bestuur 
bijeen te roepen, in welke het bestuur tot ten minste het statutair minimale 
aantal personen client te warden aangevuld. 

10. De benoem.ing van een bestuurslid geschiedt door het algemeen bestuur uit een 
of meer bindende voordrachten.-------------------- 

11. De voordracht(en) voor de selectie van bestuursleden warden door het bestuur 
gedaan aan het algemeen bestuur. 

12. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van het algemeen bestuur. 

13. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het algemeen bestuur overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend 
karakter te ont11emen, clan is het algemeen bestuur vrij in haar keuze. 

Selectie (-eisen, -procedure), onverenigbaarheden 
14. Om tot lid van het bestuur te kunnen warden benoemd of herbenoemd 

dient een kandidaat op de datum van benoeming of herbenoeming in het 
bestuur als actief ondernemer verbonden te zijn aan een bedrijf dat lid fg 
van Bouwend Nederland.----------------------- 

15. Om tot lid van het bestuur te kunnen warden benoemd of herbenoemd 
dient een kandidaat op de datum van benoeming of herbenoeming in het 
bestuur te voldoen aan de in het Algemeen Reglement gestelde eisen. 

16. Een benoemd lid van het bestuur kan, indien het zijn werkzaamheden voor 
ziin bedrijf dat lid is van Bouwend Nederland inmiddels heeft be@indigd, 
nag ten hoogste twee jaar lid van het bestuur blijven mits het bedrijf lid is 
van Bouwend Nederland.----------------------- 

17. Indien een benoemd lid zijn werkzaamheden voor het lid-bedrijf inmiddels 
heeft beemdigd en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan dit 
benoemd lid nag twee jaar lid blijven van het algemeen bestuur, ongeacht of 
het bedrijf het lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft beiindigd 

18. Het in het vorig lid bepaalde geld t niet ten aanzien van de voorzttter van het 
bestuur en voor het lid van het bestuur datJong Bouwend Nederland 
vertegen woordigt. 
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19. 

d. 

Lid van het bestuur kunnen n.iet zijn: ------------------ 
a. Leden van het algemeen bestuur; 
b. Leden van enigander bestuur van Bouwend Nederland, waaronder - 

mede begrepen het lidmaatschap van het bestuur van een afdeling met - 
rechtspersoonlijkheid; 

c. Wanneer cen collega van hetzelfde bedrijf reeds in het bestuur zitting 
beeft. Van deze bepal.ing zijn personen die namens J on.g Bou wend 
Nederland een bestuurszetel bekleden, uitgesloten. In totaal kunnen 
niet meer dan twee collega's uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in het 
bestuur. ---------------------------- 
In beginsel kunnen in totaal tegelijkertijd niet meer clan twee collega's 
uit betzelfde bedrijf zitting hebben in het bestuur en bet algemeen 
bestuur. Is een van bedoelde collega's een lid van Jong Bouwend 
Nederland clan kunnen drie collega 's uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in 
bet bestuur en het Algemeen bestuur. 
\Xerknemer van Bouwend Nederland. e. 

Het algemeen bestuur stelt op voordracht van het bestuur een 
Selectiecommissie bestuur in. --------------------- 
De voorzitter van de Selectiecommissie bestuur is onafhankelijk en wordt voor 
de duur van twee jaar op voordracht van het bestuur door het algerneen bestuur 
in functie benoemd en kan aansluitend nog twee jaren tot een maximum van 
vier jaren worden herbenoemd. 
[)e 5elccttecommlssie [5cstuur; 
a. Adviseert het bestuur over het profiel voor een ter beschikking komende 

bestuurszetel. ------------------------- 
b. Beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in 

het bestuur. -------------------------- 
c. Kan en of meer kandidaten voordragen aan het bestuur. -------- 

23. De samenstelling van de Selectiecommissie bestuur en de selectie van 
kandidaten staat nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement. 

Schorsing en einde bestuurslidmaatschap 
24. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden, 
b. door vrijwillig of period.iek aftreden, 
c. vanwege de onverenigbaarbeid van functies, 
d. omdat het bestuurslid niet langer voldoet aan het profiel waarop hij is 

benoemd, 
e. wanneer de periode zoals bedoeld in lid 16 langer dan twee jaar duurt. In 

dat geval stelt het bestuur de datum vast waarop het lidmaatschap van - 
dat lid van het bestuur eindigt, 

f. door on.tslag door het algemeen bestuur.-------------- 
25. Met uitzondering van de voorzitter kan een lid van het bestuur wegens 

disfunctioneren of het schaden van de belangen van Bouwend Nederland 
door het algemeen bestuur worden geschorst. Het algemeen bestuur bepaalt 
de duur van de schorsing, die ten hoogste drie maanden kan bedragen. 
Indien geen voorstel tot ontslag wordt gedaan, eindigt de schorsing door 
tijdsduur of door een besluit tot opheffing van die schorsing. 

26. Het besluit tot ontslag beboeft ten minste een twee derden ------- 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Taken bevoegdheden bestuur 

20. 

21 

22. 
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Artikel 20 
1. Met inachtneming van de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast 

met het besturen van Bou wend Nederland en het bevorderen en uitvoeren van 
de doelstellingen en de strategie van Bouwend Nederland. Het bestuur is 
daarover verant:woording schuldig aan het algemeen bestuur. 

2. Tot de taken behoren onder meer: ------------------- 
a. Het (doen) uitvoeren van de strategie, het beleid en de (financide) 

resultaatontwikkeling van Bouwend Nederland; 
b. Het representeren van Bouwend Nederland; 
c. Het benoemen, beoordelen, schorsen of ontslaan van de d.irectie; 
d. Het toezicht uitoefenen op de directie, op de aan de directie gedelegeerde 

taken en werkzaam.heden, de (financide) resultaatont:wikkeling en het - 
totale functioneren van de vereniging; 

e. Het benoemen van vertegenwoordigers die Bou wend Nederland 111 - 
besturen en andere overlegsituaties van organisaties en instellingen 
vertegenwoordigen. 

f. Het toezien op het naleven van de statuten, reglementen en 
genomen besluiten. In gevallen waarin de statuten, reglementen en 
besluiten met voorzien, beslist h.et bestuur, welk besluit van kracht 
blijft totdat het Algemeen bestuur anders beslist. 

3. Het bestuur is daarnaast bevoegd na voorafgaande goedkeuring 
door het algemeen bestuur te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of her 
bezwaren van regtstergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij Bouwend Nederland zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van ander 
verbindr.------------------------------ 

4. Het bestuur is voorts bevoegd om een lid voor de duur van ten 
hoogste zes maanden te schorsen. Het bestuur is niet bevoegd een 
lid te schorsen naar aanleiding van een overtreding van het _ 
Reglement Gedragscode voor leden van Bouwend Nederland. 
Gedurende de periode van schorsing is het lid gehouden zijn 
verplichtingen na te komen en warden ziin rechten opgeschort. 
Het lid kan van het besluit tot schorsing in beroep gaan bij de 
commissie van beroep die het beroep behandelt met inachtneming 
van het Procedurereglement. 

5. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan nader uitgewerkt in het 
Algemeen Reglement. 

6. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taken aan de regiobesturen, vakgroepbesturen en 
afdelingsbesturen, alsmede aan commissies of personen delegeren. 

7. In branche specifieke aangelegenheden wint het bestuur het advies in van het 
betreffende vakgroepbestuur en warden die aangelegenheden in overleg 
besproken. 

Voorzitter ------------------------------- 
[f'ft 'J] 
1. De voorzitter van Bouwend Nederland wordt door het algemeen 

bestuur benoemd op grond van eenprofiel dat op voorstel van het 
bestuur door het algemeen bestuur is vastgesteld. De voorzitter kan 
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warden gekozen uit de kring van de leden of daarbu1ten. 
2. Er is een selectiecommissie voor de voorzitter. De selectiecommissie 

bestaat uit twee leden van het bestuur, twee leden van het algemeen bestuur 
en de algemeen directeur. Het bestuur wijst uit zijn midden twee leden aan. 
De twee leden van het algemeen bestuur warden door het Algemeen 
[)S[l][]] [)(Cf]()fp)(] 

3. De selectiecommissie selecteert kandidaten voor het voorzitterschap, toetst 
deze aan het profiel en doet vervolgens een voordracht aan het bestuur. -- 

4. Het bestuur doet nadien met betrekking tot de te benoemen voorzitter een 
vertrouwelijke voordracht aan het Algemeen bestuur. 

5. De voorzitter wordt benoemd voor de duur van vier jaren en kan 
aansluitend slechts eenmaal voor dezelfde periode worden herbenoemd,- 
zulks in totaal voor een aansluitende duur van acht jaren, tenzij het 
Algemeen bestuur anders beslmt. 

6. De voorzitter heeft tot taak het uitdragen van het beleid, het representeren 
van Bou wend Nederland, het volgen van ontwikkelrngen in de sectoren 
bouw en infrastructuur, alsmede het leiden van de vergaderingen van het - 
bestuur en van het algemeen bestuur. 

7. De voorzitter verricht voorts al die taken die de statuten hem opdragen of 
hem door het bestuur of door het Algemeen bestuur zijn gedelegeerd. 

8. De voorzitter legt verantwoordingaf aan het bestuur. 
9. De voorzittervan het bestuur wordt geschorst of ontslagen door het 

algemeen bestuur. Een besluit daartoe behoeft een meerderheid van ten 
minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Het algemeen - 
bestuur bepaalt de duurvan de schorsing die ten hoogste drie maanden 
bedraagt. Indien het algemeen bestuurgeen besluit tot ontslag neemt,- 
eindigt de schorsing door tijdsduur of door een besluit tot opheffing van 
die schorsing. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 22 -------------------------- 
1. Het bestuur vertegenwoordigt Bouwend Nederland. 
2. Bouwend Nederland wordt voorts vertegenwoordigd door twee 

gezamenlijk handelende leden van het bestuur, dan wel door de voorzitter 
of de vice-voorzitter tezamen met de algemeen directeur of de 
plaatsvervangend algemeen directeur. 

3. Het bestuur kan een lid of een derde schriftelijk of elektronisch volmacht 
verlenen om Bouwend Nederland te vertegenwoordigen in de gevallen en - 
onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk - 
handelende bestuursleden, kan niet worden beperkt of aan voorwaarden 
worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan 
wie een volmacht is verleend kan daarentegen in die volmacht naar aard en 
omvang worden beperkt en/ of aan voorwaarden warden gebonden. 

4. De leden van de directie van Bouwend Nederland zijn bevoegd Bouwend - 
Nederland te vertegenwoordigen onder de voorwaarden zoals die blijken uit 
de opgave aan het Handelsregister. 

5. Personenaanwie hetzijopgrond van dezestatuten, hetzij op grond van een 
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die 
bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen 
waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. Het 
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ontbreken van een bestuursbesluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
niet aan. 

Hoofdstuk 5 ALGEMEEN BESTUUR 
Artikel 23 
Algemeen bestuur 
Samenstelling en benoeming 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit afgevaardigden die door en uit de !eden 

worden gekozen en alle leden vertegenwoordigen. 
2. Het algemeen bestuur vorrnt een representatieve en evenwichtige afspiegeling 

van alle !eden van de vereniging en bestaat in ieder geval uit !eden die zijn -- 
ingedeeld in de regio, uit !eden die zijn ingedeeld in een ledengroep naar 
omzetklasse en uit leden van Jong Bouwend Nederland. 

3. Het algemeen bestuur bestaat maximaal uit dertig (30) stemgerechtigde 
afgevaardigden. Het algemeen bestuur blijft bevoegd indien het algemeen 
bestuur uit ten minste vijfentwintig leden bestaat. Indien het algemeen bestuur - 
uit minder dan vijfentwintig afgevaardigden bestaat, is het bestuur gehouden zo 
spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor 1n vacatures wordt voorzien. 

4. Eenmaal per vier jaar stelt het bestuur per een januari, voor wat betreft de te 
onderscheiden regio's, het totale aantal leden per regio vast. 

5. Elke regio is als volgt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd: 
a. Eenregio die meer dan twintig procent van het totale aantal leden van 

Bouwend Nederland kent, vaardigt vijf personen af voor het algemeen 
bestuur; 

b. Een regio die minder clan twintig procent van het totale aantal leden van 
Bouwend Nederland kent, vaardigt vier personen af voor het algemeen 
bestuur.---------------------------- 

6. Jong Bouwend Nederland is met twee !eden Jong Bouwend Nederland in het 
algemeen bestuur vertegenwoordigd. 

7. De onafhankelijk voorzitter van de Selectiecomrnissie bestuur, die door het 
algemeen Bestuur in functie wordt benoemd, is tevens de voorzitter van de 
Selectiecomrnissie algemeen bestuur. 

8. De selectiecommissie algemeen bestuur draagt ervoor zorg dat de 
voordracht(en) bijdragen aan een goede samenstelling van bet algemeen 
best:uur, overeenkomstig de in de statuten en in bet Algemeen Reglement 
gestelde criteria. 

9. De Selectiecommissie voor het algemeen bestuur: 
a. Stelt het profiel voor een ter beschikking komende zetel in het algemeen 

bestuur vast. -------------------------- 
b. Maakt een of meer vacature(s) voor bet algerneen bestuur kenbaar aan de 

organisatie-eenheid of organisatie-eenheden van Bouwend Nederland. 
c. Beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functte. 
d. Doet een voordracht van kandidaten voor bet algemeen bestuur aan de 

betreffende organisatie-eenheid of organisatie-eenheden binnen Bouwend 
[[(([(Of[]f)([ 

10. De samenstelling van de selectiecommissie algemeen bestuur en de selectie van 
kandidaten staat nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement. 

Selectie-eisen benoeming 
11. Om tot lid van het algemeen bestuur te kunnen warden benoemd of 

herbenoemd client een kandidaat op de datum van benoenung of herbenoeming 
als actief ondernemer verbonden te zijn aan een bednjf dat lid 1s van Bouwend- 
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Nederland. ---------------------------- 
12. 

13. 

14. 

Een benoemd lid kan, indien hij ziin werkzaamheden voor het lid-bedriif 
inm..iddels beeft beeind..igd, nog ten boogste twee jaar lid van het algemeen 
bestuur blijven, m..itsdien bet bedrijf lid 1s van Bouwend Nederland. In dat 
geval vervalt het lidmaatscbap van bet algemeen bestuur. 
Indien een benoemd lid zijn werkzaambeden voor het lid-bedrijf inmiddels 
heeft be@indigd en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan dit 
benoemd lid nog twee jaar lid blijven van het algemeen bestuur, ongeacht of 
het bedrijf het lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft be@indigd. 
Lid van het algemeen bestuur kunnen niet zijn: 
a. Leden van het bestuur; ---------------------- 
b. Een persoon die verbonden is aan een bedrijf dat lid is van Bouwend 

Nederland, waarvan een collega mt hetzelfde bedrijf reeds in het 
algemeen bestuur zittmg heeft, tenzij het gaat om een collega van Jong - 
Bouwend Nederland. In beginsel kunnen in totaal tegelijkertijd niet 
meer dan twee collega's uit hetzelfde bedrijf zitting hebben in het 
bestuur en het algemeen bestuur. Is een van bedoelde collega's een lid 
van Jong Bouwend Nederland clan kunnen drie collega 's uit hetzelfde 
bedrijf zitting hebben in het bestuur en bet algemeen bestuur. 
\v' erknemers van Bouwend Nederland.--------------- C. 

15. In het Algemeen Reglement kunnen nadere eisen warden gesteld. 
Stemrecht en adviserende leden-------------------- 
16. leder lid van het algemeen bestuur heeft een stem. 
17. Een lid van bet algemeen bestuur, van een bedrijf dat als lid van Bouwend 

Nederland is geschorst, heeft voor de duur van de scborsing geen stemrecht. 
18. Een. lid van het algemeen bestuur heeft vrij mandaat en stemt zonder last of 

ruggespraak. 
19. Aan het lid van bet algemeen bestuur komt bet recht van initiatief en bet - 

recht van amen.clement toe.---------------------- 
Q). Adviserende leden van het algemeen bestuur ziin: 

1 de leden van het bestuur, waaronder de voorzitter. ---------- 
2. de algemeen directeur. 

21. Adviserende leden mogen aan de beraadslaging deelnemen, maar hebben 
geen stemrecht. 

Taken en bevoegdheden 
22. Aan het algemeen bestuur komen de bevoegdheden toe d..ie niet door de wet of - 

de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. 
23. Het bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur voor bet 

gevoerde beleid en het algemeen bestuur toetst het gevoerde beleid van het 
bestuur.------------------------------ 

24. Het algemeen bestuur is in bet bijzonder bevoegd om besluiten te nemen, met 
inachtneming van het daarover bepaalde in de statuten, waaronder: 
a. bet benoemen, scborsen en ontslaan van bestuurders;--------- 
6. het kiezen van de voorzitter uit een voordracht van het bestuur; 
c. bet geven van gevraagd en ongevraagd advies over strategische thema's en 

strategiscb beleid; 
d. bet vaststellen van de contributie van de !eden; ------------ 
e. bet vaststellen van een meerjarenbeleid en een jaarplan; --------- 
f. het vaststellen van de begroting voor de komende boekjaren; 
g. bet vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 
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h. het verlenen van decharge aan de !eden van het bestuur; 
1. het houden van toezicht op het gevoerde beleid;----------- 
l· het verlenen van voorafgaande goedkeuring voor het aangaan of 

beeindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn 
op de betreffende leden van Bouwend Nederland het vaststellen van 
bindende besluiten, ----------------------- 

k. het vaststellen en wijzigen van de statuten en van de reglementen; 
l. de behandeling van lidmaatschapszaken; 
m. besluiten ten aanzien van fusie en ontbinding. 

25. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadenng van het algemeen bestuur. 
Artikel 24 -------------------------- 
Bijeenroeping algemeen bestuur 
1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema van ten trunste vier 

vergaderingen per jaar op, waaronder in ieder geval: 
a. de voorjaarsvergadering die uiterlijk dertig juni wordt gehouden, [p 

welke vergadering de agenda van de voorjaarsvergadering wordt 
[)(>[)]f)([[(] 

b. de najaarsvergadering die uiterlij k eenendertig decen,ber wordt 
gehouden,in welke vergadering de agenda van de najaarsvergadering 
wordt behandeld, en ten minste nog twee andere te houden 
vergaderingen. Tijdens die vergaderingen vindt onder andere overleg 
plaats over het ten behoeve van Bouwend Nederland te ontwikkelen 
beleid. -------------------------- 

2. Het bijeenroepen geschiedt door een schrifteltjke of elektronische oproep aan 
de leden van het algemeen bestuur. Van het bijeenroepen wordt tevens aan 
de besturen van de organisatie-eenheden mededeling gedaan. De termiin 
van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in 
bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten. ---------- 

3. Een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden 
indien het bestuur dit nodig acht. 

4. Voorts wordt een buitengewone vergadering van het algemeen bestuur 
gehouden indien ten minste zoveel leden van het algemeen bestuur als bevoegd 
zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 
vergadering van het algemeen bestuur, het bestuur daarom verzoeken. Het 
verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een - 
toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek 
gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een vergadermg van het algemeen 
bestuur bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan op de wijze waarop bet bestuur vergaderingen van het algemeen 
bestuur bijeenroept of bij advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen clan bestuursleden belasten met de leic:ling van de 
vergadering van het algemeen bestuur en met het opstellen van notulen. 

5. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en 
wanneer een vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden. 

\ff]Ce[ '% 
Toegang tot de vergadering van het Algemeen bestuur 
1 De vergadering van het algemeen bestuur is alleen toegankelijk voor de 

personen die toegang hebben tot de vergaderi.ng van het algemeen bestuur. 
2. Toegang tot de vergadering van het algemeen bestuur hebben: 

a. de !eden van het algemeen bestuur; 
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b. de leden van het bestuur;--------------------- 
c. de algemeen directeur van Bouwend Nederland; 
d. anderen die door bet algemeen bestuur zijn toegelaten. 

3. Een lid van bet algemeen bestuur van een bedrijf dat als lid van Bouwend 
Nederland is geschorst, heeft geen toegang tot de vergadering van bet 
algemeen bestuur. 

4. Het algemeen bestuur gaat in een besloten zitting over wanneer de 
voorzitter, het bestuur of ten minste een vijfde van bet aantal leden van het 
algemeen bestuur hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben 
alleen toegang de !eden van bet algerneen bestuur van niet gescborste leden - 
van Bouwend Nederland, de leden van bet bestuur en degenen die door bet 
algemeen bestuur worden toegelaten. 

5. Het algemeen bestuur beslist in een besloten vergadering of de redenen die 
voor het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een 
besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de 
vergadering weer niet-besloten voortgezet. 

6. Over wat ineen besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding 
worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig waren. 

Artikel 26 
Agenda--------------------------- 
1. De agenda met bijlagen van de vergadenng van het algemeen bestuur wordt ten 

minste een week voor de dag van de vergadering van het algemeen bestuur aan - 
de leden van het Algemeen bestuur toegezonden en door publicatie in de -- 
offi.ciele mededelingen ter kennis van de leden gebracht. 

2. De agenda met bijlagen wordt voorts toegezonden aan de besnuen van de-- 
regio's, de vakgroepen, de afdelingen, de platforms en Jong Bouwend 
Nederland, tenzij deze bijlagen naar het oordeel van bet besnmr van strateg1scb 
of van vertrouwelijke aard zijn 

3. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in teder geval; 
a. de notulen van de vorige vergadering van het algemeen bestuur; 
b. bet jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
c. bet financieel verslag van bet bestuur over hetafgelopen boekjaar; 
d. de verklaring van de accountant zoals bedoeld in artikel 28 lid 5; 
e. bet vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het 

afgelopen boekjaar; 
f. bet verlenen van decbarge aan de leden van het bestuur; 
g. de door het algemeen bestuur te verricbten benoerningen, 
h. de rondvraag. 

4. De agenda van een najaarsvergadering bevat 111 ieder geval: 
a. de notulen van de vorige vergadering van het algemeen bestuur; 
b. bet vaststellen van contributies en andere bijdragen; 
c. bet vaststellen van de begroting voor het kornende boekjaar; ------ 
d. de rondvraag. 

5. Van bet verbandelde tijdens de vergadering van het algemeen bestuur worden 
door een door het bestuur aangewezen persoon of door het bureau notulen 
gemaakt die tijdens de volgende vergadering van het algemeen bestuur worden - 
v astgesteld. 

Artikel 27 
Boekhouding en financien ---------------------- 
1. Het boekjaar van Bouwend Nederland is gelijk aan het kalenderjaar. 
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2. De geldmiddelen van Bouwend Nederland bestaan uit contributies, bijdragen, 
heffingen, entree- en inschrijfgelden, boetes, subsidies, dona ties, legaten en - 
andere inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder hef 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

3. Het algemeen bestuur stelt op voordracht van het bestuur de contributie vast. 
Het bedrag van de contributie is gebaseerd op de omzet uit werken, voor zover 
het werken op het Nederlands grondgebied en/of het Nederlands deel van de 
Continentaal plat betreft. De contributie bestaat uit een vast deel en voorts uit 
een variabel deel dat gerelateerd is aan de omzet van het lid. 

4. Alleen de moeder-/werkmaatschappij is als lid aan Bouwend Nederland 
contributie verschuldigd. Die contributie heeft mede betrekking op een in het 
lidmaatschap van de moeder-/werkmaatschappij begrepen werkmaatschappij 
en/ of vestiging. 

5. Het bestuur kent een regiobestuur een budget toe. Het is een regiobestuur niet - 
toegestaan zelf een bijdrage van de onder de regio ressorterende leden te 
vragen. 

6. Met toestemming van het bestuur dan wel van het regiobestuur kan een 
platform of een afdeling een bijdrage van de onder haar ressorterende leden - 
vragen. 

7. Een lid alsmede de werkmaatschappij en de vestiging van een moeder 
/werkmaatschappij die onder een vakgroep ressorteren ziin jaarlijks de bijdrage 
verschuldigd die de vakgroepvergadering heeft vastgesteld. De 
vakgroepvergadering kan een andere grondslag voor de bijdrage van haar 
vakgroep hanteren dan die vermeld in de tweede zin van lid 3. 

8. Een afdeling stelt haar eigen contributie vast. 
9. De leden zijn gehouden tot bet betalen van de vastgestelde contributie, 

heffingen en andere bijdragen. 
10. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiele verplichtingen tegenover - 

Bouwend Nederland, is het lid vanaf de vervaldatum in verzuim en over het - 
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of 
gedeeltelijk in verzuim, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, - 
clan is het lid over het verschuldigde bedrag behalve de wettelijke rente ook tien 
procent administratiekosten verschuldigd. Volhardt het lid in ziin verzuim, dan 
is het naast de wettelijke rente en administratiekosten ook alle redelijkerwijs 
voor de innmg van 21jn schuld aan Bouwend Nederland door een advocaat of 
deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. Het 
bestuur kan een lid het lidmaatschap opzeggen wanneer het lid ondanks 
herinneringen niet aan zijn financiele verplichtingen voldoet. 

Artikel 28 
Rekening en verantwoording 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Bouwend Nederland en 

van alles betreffende de werkzaamheden van Bou wend Nederland, naar de 
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie 
te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
op zodanige wijze te bewaren dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van 
Bouwend Nederland kunnen warden gekend. 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het algemeen bestuur, de 
balans en de staat van baten en lasten van Bouwend Nederland op te maken en 
op papier te stellen. 
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3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te 
houden vergadering van het algemeen bestuur een jaarverslag uit over de gang 
van zaken in Bouwend Nederland en over het gevoerde beleid. Het legt de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor 
aan het algemeen bestuur. Deze stukken warden ondertekend door de leden 
van het bestuur. Heeft het lid van het bestuur de stukken met ondertekend dan 
wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt. 

4. Het algemeen bestuur kan de in lid 2 genoemde termijn verlengen door het 
stellen van een nieuwe termiin. Na afloop van de oorspronkelijke of van de 
verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte 
vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen. 

5. De controle op de 111 lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door een door 
het algemeen bestuur aangewezen accountant zoals bedoeld in artikel 393 van 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt de 
verklaring van bedoelde accountant overgelegd. Het bestuur is verplicht de 
accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde 
inlicht:ingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarde te tonen en de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van Bouwend Nederland voor 
raadpleging beschikbaar te stellen. 

6. Goedkeuring door het algemeen bestuur van de balans en van de staat van - 
baten en lasten met toelicht:ing gebeurt nadat is kennisgenomen van de 
verklaring van de accountant. Een besluut tot het verlenen van decharge aan de 
leden van het bestuur strekt z1eh slechts decharge voor handelingen die uit de 111 
lid 3 bedoelde stukken blijken. 

7. De balans en staat van baten en las ten met toelicht:ing moeten op pa pier 
warden gesteld en bewaard. Ind.ien de boekhouding computermatig wordt 
gevoerd kunnen, met uitzonder van de op papier gestelde balans en staat van - 
baten en lasten, de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere 
gegevensdrager warden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de 
gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende volledige bewaartijd beschikbaar 
moeten zijin en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 

8. Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

9. De verplicht:ingen tot het bewaren van de boeken, bescheiden en 
gegevensdragers geldt ook na ontbind.ing van Bouwend Nederland gedurende 
een termijn van zeven jaar na de datum waarop Bouwend Nederland heeft 
opgehouden te bestaan. 

Artikel 29 -------------------------- 
Reglementen en uitvoeringsbesluit 
1. De organisatie van Bouwend Nederland en de taken en bevoegdheden van haar 

organen en commisstes kunnen nader warden uitgewerkt in reglementen. 
2. Reglementen warden door het algemeen bestuur met een gewone meerderheid 

vastgesteld en gewijzigd. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen 
treden in werking een maand na de dag waarop het algemeen bestuur tot 
vaststelling of wijziging van bet reglement heeft besloten, tenzij bet algemeen 
bestuur tot een andere datum van inwerkingtreding besluit. Van een nieuw 
reglement of van een wijziging van een reglement wordt in de officiele 
mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met 
vermelding van datum van inwerkingtreding. 
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3. Statuten en reglementen van afdelingen met rechtspersoonlijkheid, alsmede 
wijzigingen daarin, zijn niet eerder van toepassing dan nadat deze door het 
bestuur zijn goedgekeurd. Indien het bestuur bedoelde goedkeuring onthoudt, 
beslist het algemeen bestuur op verzoek van de betreffende afdeling met 
rechtspersoonlijkheid. 

4. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen 
karakter, die een nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. 
Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement, 1s voor alle leden 
bindend en client door de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur 
te worden bekrachtigd, dan wel als bepaling in de statuten of in een reglement 
te warden opgenomen. 

Artikel 30 
\/jjZ1g11lg Van Statuten 
1. In de statuten van Bouwend Nederland kan geen wijziging worden aangebracht 

clan door een besluit van het algemeen bestuur waartoe is opgeroepen met de 
rnededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal warden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de vergadering van het algemeen bestuur ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee 
weken voor de vergadering van het algemeen bestuur een voorstel tot 
statutenwijziging waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen op 
een daartoe gesch.i.kte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop yan 
de dag waarop de vergadering van het algemeen bestuur is gehouden. 

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing wanneer in de vergadenng van 
het algemeen bestuur alle leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt aangenomen. 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts tijdens een vergadering van 
het algemeen bestuur met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte 
stemmen worden genomen, mits in die vergadering ten m.inste twee derden van 
het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig of vertegenwoordigd 1s, 
Zijn niet voldoende leden van het algemeen bestuur aanwezig of 
vertegenwoordigd, clan wordt na veertien dagen maar binnen vier weken een 
n.ieuwe vergadenng van het algemeen bestuur gehouden, waarop in elk geval 
met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging 
kan warden besloten. ------------------------- 

5. Van een wijziging in de statuten wordt in de offici@le mededelingen of op 
andere wijze mededeling aan de leden gedaan. 

6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking clan nadat hiervan een -- 
notariele akte is opgemaakt. 

7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging 
en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het 
Handelsregister waarin Bouwend Nederland is ingeschreven. 

f[IO[ 3 
0ntbinding en vereffening 
1. Een besluut tot ontbmding van Bouwend Nederland kan alleen warden 

genomen in een daartoe, speciaal te houden vergadering van het algemeen 
bestuur. Het bepaalde in het vorige artikel 1s van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien het algemeen bestuur tot ontbinding van Bouwend Nederland heeft 
besloten, treden de bestuursleden als vereffenaar op tenzij het algemeen bestuur 
de vereffening aan een derde opdraagt. 
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3. Na de ontbinding blijft Bouwend Nederland voortbestaan voor zover dat voor 
de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en - 
aankondigingen die van Bouwend Nederland uitgaan, wordt aan de naam 
toegevoegd "in liquidatie". 

4. Hetalgemeen bestuur wijst bij haar besluit tot ontbinding een 
bewaarder aan, aan wie een bewaarloon kan warden toegekend. Is geen 
bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te 
bewaren, clan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een 
belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen. 

5. Een batig saldo vervalt aan (een) door het algemeen bestuur aan te wijzen 
organisatie(s)met een soortgelijke doelstelling als Bouwend Nederland. 

De ondergetekende, mr. Willem Cornelis Stein, no tar.is te V.ij fheerenlanden, verklaart 
dat vorenstaande tekst de statuten bevat van de besloten vennootschap met beperk te 
aansprakelijkhe.id Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de 
sectoren bouw en infrastructuur, zoals deze luiden na de statutenwijziging van 18 
juli 2019. 


