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PREAMBULE
Op grond van het bepaalde in artikel 28.7 van de statuten van de FNV vereniging is het algemeen bestuur van de 

FNV vereniging  bevoegd om – na goedkeuring van het ledenparlement - nadere regels vast te stellen omtrent de 

algemene  inrichting van de directe sectorale afdelingen. Daarnaast is het algemeen bestuur van de FNV vereniging 

op grond van het bepaalde in artikel 29.4 van haar statuten bevoegd om – onder goedkeuring van het ledenparle-

ment - nadere regels vast te stellen voor sectorale afdelingen ten aanzien van de bevoegdheden, de inrichting, acti-

viteiten, faciliteiten en geldmiddelen. Het algemeen bestuur van de FNV heeft met inachtneming van haar statuten 

op voorstel van de sector FNV Zelfstandigen het volgende reglement vastgesteld voor de sector FNV Zelfstandigen, 

na daartoe goedkeuring van het ledenparlement te hebben verkregen. Het onderhavige reglement van de sector 

regelt de democratische inrichting van de sector, bevat nadere regels voor de sector over bevoegdheden, de inrich-

ting, activiteiten, faciliteiten, geldmiddelen en het besluitvormingsproces van de sector.

Ook in het huishoudelijk reglement van de FNV en andere reglementen van de FNV vereniging, kunnen bepalingen 

staan die op de sector FNV Zelfstandigen van toepassing zijn. Waar in dit reglement de mannelijke vorm voor perso-

nen wordt gebruikt (hij/hem/zijn), kan ook de vrouwelijke vorm worden bedoeld (zij/haar). Woorden die het enkelvoud 

aangeven omvatten ook hun meervoud en omgekeerd. 



5 07.09 Reglement van de sector FNV Zelfstandigen |

Samen Kansen Pakken: FNV en FNV Zelfstandigen

HOOFDSTUK 1 
ALGEMEEN
DEFINITIES

ARTIKEL 1
De volgende met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen in dit reglement hebben de volgende beteke-

nis:

Afgevaardigde: een natuurlijk persoon die door de sector FNV Zelfstandigen is verkozen in het  

ledenparlement Algemeen Bestuur: het bestuur van de FNV in de zin van boek 2 van  

het Burgerlijk Wetboek en hoofdstuk V van de statuten

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van de FNV, zoals deze nu of op enig moment zullen luiden

Begeleidend bestuurder: de medewerker van de FNV  die belast is met de ondersteuning van de sector FNV 

Zelfstandigen 

Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de sector zoals aangegeven in artikel 13 van dit reglement. 

FNV: de Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Kaderlid: een lid die, al dan niet in FNV verband, in of namens de FNV vrijwillige activiteiten uit-

voert, een en ander zoals nader uitgewerkt in het kaderstatuut van de FNV

Ledenparlement: het ledenparlement van de FNV

Lid: een lid van de FNV die behoort tot de sector FNV Zelfstandigen 

Plaatsvervanger:  een lid–natuurlijk persoon van de FNV die binnen de sector FNV Zelfstandigen is verko-

zen tot plaatsvervanger van een afgevaardigde

Reglement: het onderhavige reglement voor de sector FNV Zelfstandigen

Sectie: een eenheid, ingesteld door de sectorraad op voorstel van het sectorbestuur, waarbij 

leden zijn ingedeeld die werkzaam zijn in een beroepsgroep (zoals bijvoorbeeld de 

Tolken&Vertalers)

Sectiebestuur: het bestuur van een sectie van FNV Zelfstandigen

Sectievergadering: de eenheid van de sectie die gevormd wordt door alle leden die tot de desbetreffende 

sectie behoren, respectievelijk de bijeenkomst van alle leden van de betreffende sectie

Sector FNV Zelfstandigen: de directe sectorale afdeling FNV Zelfstandigen, zijnde een organisatorische 

eenheid van leden–natuurlijke personen binnen de FNV die (overwegend) werkzaam zijn 

als zelfstandige beroepsbeoefenaren 

Sectorraad: de besluitvormende eenheid van de sectorale afdeling FNV Zelfstandigen

Sectorraadslid: een lid van de sectorraad

Sectorbestuur: het bestuur van de sectorraad.

Sectorbestuurslid: een lid van het dagelijks bestuur van de sectorraad

Sectorlid: een lid natuurlijk persoon van de FNV die behoort tot de sector FNV Zelfstandigen 

Sectorvergadering: de eenheid van de sector FNV Zelfstandigen die gevormd wordt door alle sectorleden,  

respectievelijk de bijeenkomst van alle sectorleden

Schriftelijk: waaronder mede begrepen per e-mail

Statuten: de statuten van de FNV

Zelfstandige: zelfstandige ondernemer zonder personeel in dienst
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ALGEMEEN, GRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN

ARTIKEL 2
Het doel van de sector is het behartigen van de belangen van de leden die tot de sector behoren, binnen het beleid 

dat de FNV heeft vastgesteld. Binnen de beleidskaders die door het algemeen bestuur en ledenparlement zijn vast-

gesteld , stelt de sector zijn eigen inhoudelijke prioriteiten en de inzet van zijn beleid vast en werkt deze uit in een 

meerjaren- en jaarplan en een begroting, binnen de budgetten die vastgesteld zijn door het algemeen bestuur en het 

ledenparlement.

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, BEVOEGDHEDEN  
EN KADERS VAN DE SECTOR FNV ZELFSTANDIGEN

ARTIKEL 3
1.  De sector heeft als taak:

a. Algemeen

• het onderhouden van contact met de leden in het algemeen;

•  het mobiliseren van leden voor activiteiten;

•  het organiseren van ledenvergaderingen en trainings-, informatie-, debat- en themabijeenkomsten;

•  het werven van nieuwe leden en behouden van bestaande leden door onder meer het organiseren  

van ledenwerf- en promotiebijeenkomsten, campagnes en contactevenementen;

•  het ondersteunen van leden op basis van de algemene voorwaarden;

•  het behartigen van belangen van de leden

•  het profileren van de sector;

•  het versterken van de onderlinge contacten tussen (kader)leden in de sector/secties en tussen leden  

en vertegenwoordigers in de sectorraad en eventuele andere eenheden van de sector;

•  het versterken van de onderlinge contacten tussen (kader) leden van de sector met (kader)leden-zelfstandigen  

in andere sectoren en bonden van de FNV.

b. Specifiek

• het bepalen van de inzet van het beleid voor de sector en dat (doen) vastleggen in een meerjaren- en jaarplan  

voor de sector binnen toegekende budgetten;

•  het ontwikkelen van sectorbeleid binnen de kaders van het beleid van de FNV `; het ondersteunen en  

ontwikkelen van de kwaliteit van het beleid ten aanzien van de  werk- en inkomenspositie van zelfstandigen;

•  het instellen, dan wel stimuleren en ondersteunen van organen / eenheden / verbanden / contactpersonen  

die de betrokkenheid van leden bij het werk van de sector vergroten;

•  het afstemmen en stimuleren van -beleid voor zelfstandigen binnen de secties en overige sectoren  

van de FNV; 

•  het beoordelen van de reglementen van de secties aan de kaders van dit sectorreglement. 

c. Sector overstijgend

•  het bepalen van de inzet van de sector bij sectoroverstijgende zaken, dan wel het hebben van een oordeel 

over de inzet van de FNV bij sectoroverstijgende zaken;

•  zich kunnen uitspreken over de uitvoering van besluiten van het algemeen bestuur en/of ledenparlement  

als het gaat om sectoroverstijgende zaken, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de deelname  

aan sectoroverstijgende campagnes;

• het informeren, organiseren en zo nodig mobiliseren van de leden binnen de sector het bijdragen aan het  

vormgeven en uitdragen van het beleid van de FNV.
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d. Democratie

•  het faciliteren en organiseren van verkiezingen van afgevaardigden binnen de secties;

•  het opstellen  van een functieprofiel voor een in te vullen vacature;

•  een voorstel doen voor de thema’s voor het congres;

• het instellen of opheffen van eenheden binnen de sector, andere dan de sectorraad, sectorvergadering en  

sectie. Hierbij is de sectorraad met voorafgaande goedkeuring van de sectorvergadering bevoegd om binnen 

de sector eenheden in te richten die de betreffende taken voor hun rekening nemen. Aan de betreffende  

eenheid worden bij de instelling daarvan de benodigde bevoegdheden toegekend. De sectorraad is, na vooraf-

gaande goedkeuring van de sectorvergadering, ook bevoegd om dergelijke eenheden weer op te heffen, dan 

wel hun bevoegdheden  

te wijzigen.

2.  De sector oefent zijn taak onder meer uit door, binnen algemene doelstellingen en binnen de beleids- en  

financiële kaders van de FNV, de bevoegdheden te gebruiken die daartoe zijn toegekend.

3.  De sector ondersteunt het beleid van het algemeen bestuur en het ledenparlement. Hij informeert deze  

organen regelmatig over de algemene gang van zaken in de sector. De sector stelt het algemeen bestuur  

in kennis van de informatie die gewenst is voor de plannings- en controlcyclus.

ARTIKEL 4
Op grond van de statuten behoort ieder lid–natuurlijk persoon van de FNV tot een sector. Op basis van de statuten 

vindt de indeling van de leden-natuurlijk personen in de sector plaats.

EENHEDEN

ARTIKEL 5
De sector FNV Zelfstandigen kent als eenheden:

a.  De sectorraad;

b.  Het sectorbestuur;

c.  De sectorvergadering;

d.  Secties.

SECTORLEDEN

ARTIKEL 6
1.  Sectorleden zijn de leden die door het algemeen bestuur bij de sector zijn ingedeeld.

2.  Een lid houdt op sectorlid  te zijn als hij op grond van de statuten niet meer meetelt ‘voor de sector.
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HOOFDSTUK 2 
SECTORRAAD, SAMENSTELLING 
EN BENOEMING
ARTIKEL 7
1.  De sectorraad bestaat uit maximaal vijfentwintig (25) gekozen leden. De afgevaardigden van de sector in het 

ledenparlement maken geen deel uit van de sectorraad en hebben een raadgevende stem in de sectorraad.  

De sectorraad is zo samengesteld dat alle secties van de sector vertegenwoordigd zijn.

  De sectorraad hanteert conform de statuten van de FNV diversiteit, pluriformiteit en representativiteit als  

basisprincipes bij haar samenstelling. 

2. A.  Het aantal sectorraadsleden wordt door de sectorvergadering vastgesteld op de eerste dag van het jaar

 waarin de verkiezingen plaatsvinden. Iedere sectie krijgt minstens één (1) zetel, evenals de sectie divers/

algemeen voor leden zich niet in een van de benoemde secties herkennen,  in totaal acht (8) zetels. De reste-

rende zeventien (17) zetels worden aan elke sectie toegewezen naar rato van het ledental van de sectie 

(flexibele zetels). Een en ander wordt uitgewerkt in een apart verkiezingsreglement voor de sector.

 B.  De vaste zetel is de minimale vertegenwoordiging van de desbetreffende sectie binnen de sectorraad. 

 De sectie heeft het recht voor invulling van de toegewezen flexibele zetels kandidaten voor te dragen binnen 

de kaders zoals gesteld in dit reglement. Wanneer een sectie niet (voldoende) slaagt in het invullen van de 

flexibele zetels, kan de sectorraad zorgdragen voor invulling van deze zetels, bijvoorbeeld met kandidaten uit 

andere secties en/of leden uit de sector met een bijzondere deskundigheid Eventuele wijzigingen in dit aan-

tal worden door de sectorraad vastgesteld. Dit kan alleen met betrekking tot een nieuwe zittingsperiode en 

niet tussentijds. 

C. Vanwege de diversiteit van de leden van de sector wordt één vaste zetel (1) voorbehouden aan de sectie 

divers/algemeen. 

Per datum vaststelling van dit reglement is de volgende verdeling van zetels vastgesteld:

Sectie Vast Flexibel
ICT & Financiën& Recht  1

Organisatie & Communicatie 1

Mens-tot-Mens 1

Retail & Maakwerk & Vrije Tijd 1

Gebouw & Omgeving 1

Infrastructuur & Techniek & Transport 1

Tolken, Vertalers & Taaldocenten 1

Divers/Algemeen 1

Totaal 8 17
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3. A.  De verkiezingen worden georganiseerd door het sectorbestuur. Wanneer er secties zijn ingericht, organiseren

 de secties zelf de verkiezingen en bepalen zij zelf de manier waarop zij de verkiezingen organiseren, waarbij 

de betrokken leden zowel passief als actief kiesrecht hebben.

B.  De wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden, is vastgesteld in een apart verkiezingsreglement. 

• aantal leden waaruit de sectorraad conform het daartoe genomen besluit van de sectorraad dient te 

bestaan/totaal aantal leden

• vermenigvuldigd met het aantal leden dat behoort tot de betreffende sectie.

 Als het aantal sectorraadsleden dat een sectie benoemt door bovenstaande berekening niet op een geheel 

getal uitkomst, dan wordt het getal afgerond naar het naastgelegen lagere aantal, behoudens voor zover  

een sectie dan geen enkel sectorraadslid zou mogen benoemen, in welk geval het getal wordt afgerond naar 

één (1).

 Als door voormelde afrondingen uiteindelijk minder sectorraadsleden zouden kunnen worden benoemd dan 

het aantal dat de sectorraad heeft vastgesteld, dan zullen de vrijvallende aantallen worden toebedeeld aan 

de sectie/secties van welke de aantallen het meest naar beneden zijn afgerond, elk met één (1) zetel.

C.  De secties kunnen de sectorraadsleden kiezen uit de leden die zich daarvoor binnen de betreffende sectie,  

met inachtneming van artikel 7.3.E, kandidaat hebben gesteld. Een besluit tot benoeming vindt plaats met  

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de betreffende sectie.

D.  Zes (6) maanden voordat de verkiezingen van sectorraadsleden plaatsvinden, zal de zittende sectorraad:

1. Aan de leden kenbaar maken dat en wanneer er verkiezingen worden gehouden;

2. Een overzicht verstrekken van het aantal leden dat behoort tot de betreffende sectie  en het aantal  

sectorraadsleden dat de sectie op basis daarvan mag benoemen.

E.  Leden kunnen zich binnen hun eigen sectie verkiesbaar stellen als sectorraadslid, mits het lid:

• op de eerste dag van de termijn waarbinnen leden zich kandidaat stellen daadwerkelijk als zelfstandige  

werkzaam is binnen de betreffende sectie; en

•  tenminste drie (3) schriftelijke steunbetuigingen kan tonen van leden die tot dezelfde sectie behoren.

4.   Tot sectorraadsleden kunnen slechts worden verkozen personen die:

 a.  lid zijn van de FNV;

b.  werkzaam zijn als (overwegend) zelfstandige beroepsbeoefenaar;

c.  werkzaam zijn in de sectie/beroepsgroep;

d.  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (kunnen) overleggen of anderszins voldoen aan criteria die het  

algemeen bestuur schriftelijk heeft vastgesteld;

e.  niet in dienst zijn van de FNV;

f.  niet gekozen zijn in het algemeen bestuur of als afgevaardigde ledenparlement fungeren (de afgevaardigden 

zijn adviserend lid van de sectorraad, zie art 7.1 en 10.3).

5. Degenen die bij de uitslag van de verkiezingen binnen de sectie de meeste stemmen hebben verkregen,  

zijn verkozen tot lid van de sectorraad. Dit totdat het aantal zetels van de desbetreffende sectie (zie art 7.2)  

zijn ingevuld. Als er vacatures zijn in de sectorraad, dan worden deze ingevuld overeenkomstig artikel 12 van  

dit reglement. Als er onvoldoende kandidaten zijn om tot invulling van de zetels over te kunnen gaan, dan wordt 

in overleg met het sectorbestuur een kandidaat uit de sectie divers/algemeen met een bijpassend profiel kandi-

daat gesteld.

6. Sectorraadsleden worden verkozen voor een periode van vier (4) jaar en zijn twee (2) maal aansluitend  

verkiesbaar.

7. De verkiezingen voor de leden van de sectorraad zijn altijd halverwege de zittingstermijn van het ledenparle-

ment. Dit om de continuïteit te borgen en doorstroming tussen functies te bevorderen.

8. Als er een nieuwe groep leden overkomt van een ander deel van de FNV, dan maken de gekozen vertegenwoordi-

gers in een geleding die overeenkomt met de sectorraad deel uit van de sectorraad tot aan de nieuwe verkiezin-

gen van de sectorraad.
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SECTORRAAD, TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 8
1. Bij de uitoefening van zijn taken draagt de sectorraad zorg voor voldoende  raadpleging van de leden en legt 

daarover verantwoording af aan de sectorvergadering. De sectorraad heeft de taken en bevoegdheden zoals 

omschreven in de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen van de FNV. 

2. De sectorraad heeft daarnaast tot taak om binnen de kaders die het algemeen bestuur en ledenparlement heb-

ben vastgesteld:

a. De visie voor het besturen van de sector te ontwikkelen en te effectueren; De strategie van de sector te vor-

men en te evalueren;

b. De doelen van het beleid van de sector vast te stellen. Op grond van analyses van de ontwikkelingen binnen 

de sector zal de sectorraad een werkplan vaststellen en deze periodiek evalueren;

c. Intern en extern te communiceren over de sector 

d. Een begroting voor de sector vast te stellen;

e. Het jaarverslag van de sector vast te stellen;

f. Een activiteitenplan voor de sector vast te stellen.

3. De sectorraad kan, bij voorkeur op voorstel van het sectorbestuur, aan of bij het algemeen bestuur en/of het 

ledenparlement 

a. Een voorstel doen over het geven van steun en voorlichting aan de leden van de sector FNV Zelfstandigen en 

coördinatie van de werkzaamheden van de leden;

b. Een voorstel doen tot schorsing van een lid-natuurlijk persoon;

c. Kandidaten stellen voor de voorzitter en overige leden van het algemeen bestuur;

d. Adviseren over de strategische aansturing van de sector;

e. Adviseren over het benodigde budget en nadere middelen van de sector;

f. Adviseren over de toelating en indeling van (een) (kandidaat) leden (lid);

g. Adviseren over het instellen van netwerken op het terrein van de sector;

h. Adviseren over het instellen (of opheffen) van secties;

i. Een voorstel doen voor thema’s voor het Congres;

j. Alle andere onderwerpen naar voren brengen die de sectorraad van belang acht.

SPECIFIEKE VERANTWOORDELIJKHEDEN SECTORRAAD

ARTIKEL 9
1. Het sectorbestuur legt aan de sectorraad verantwoording af over het besturen van de sector;

2. De leden van de sectorraad kunnen onderling een toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden,  

functies, taken of aandachtsgebieden vaststellen voor zover deze passen binnen de kaders van het beleid,  

werkplan en begroting.

VERGADERING EN BESLUITVORMING SECTORRAAD

ARTIKEL 10
1. De oproepingen tot de vergaderingen van de sectorraad geschieden schriftelijk (waaronder begrepen langs  

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

tevens de agendapunten die de secretaris van de sectorraad in overleg met de voorzitter bepaalt. Oproepingen 

tot reguliere vergaderingen van de sectorraad geschieden met inachtneming van een termijn van zo mogelijk 

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

niet inbegrepen. In – naar het oordeel van de voorzitter van de sectorraad - spoedeisende gevallen kan deze  
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termijn korter zijn. 

2. De leden van de sectorraad verstrekken ten behoeve van het werk van de sectorraad minimaal één geldig e-mail-

adres en één (mobiel) telefoonnummer. Indien gewenst wordt hierbij de bereikbaarheid geduid. De leden van de 

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

3. Toegang tot de vergaderingen van de sectorraad hebben de leden van de sectorraad en de leden  van de FNV die 

de sectorraad bij een besluit daartoe toelaat. Ook de afgevaardigden van de sector hebben altijd toegang tot de 

vergaderingen van de sectorraad en worden daartoe conform het bepaalde in lid 1 opgeroepen. Zij zijn gerech-

tigd om tijdens de vergaderingen van de sectorraad het woord te voeren, stemrecht hebben zij echter niet.

4. De sectorraad kan alleen dan geldige besluiten nemen, als de meerderheid van alle leden van de sectorraad op de 

vergadering aanwezig of door schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. Dit geldt ook voor eventuele telefoni-

sche of digitaal georganiseerde 

5. Ieder lid van de sectorraad heeft één (1) stem. Een lid van de sectorraad kan door een ander daartoe schriftelijk 

gemachtigd sectorraadslid op de vergadering zijn stem doen uitbrengen. 

6. De sectorraad besluit met volstrekte meerderheid van de stemmen. Alle stemmingen geschieden mondeling, ten-

zij een sectorraadslid schriftelijke stemming verlangt. In alle geschillen over stemmingen beslist de voorzitter 

van de sectorraad. 

7. De vergaderingen van de sectorraad worden geleid door de voorzitter van de sectorraad en bij diens afwezigheid 

door de vicevoorzitter. Als deze ook is verhinderd of als daartoe aanleiding is uit overwegingen van praktische 

aard, kan de sectorraad voor de betreffende vergadering een voorzitter uit zijn midden aanwijzen. Van het ver-

handelde in de vergaderingen van de sectorraad worden tenminste de besluiten genotuleerd die, na door de sec-

torraad te zijn vastgesteld, de voorzitter van de vergadering ondertekent. 

8. De sectorraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel schriftelijk aan alle 

sectorraadsleden is voorgelegd, zij de gelegenheid hebben gehad om zich over het voorstel uit te spreken binnen 

een redelijke,  door de sectorraad te bepalen termijn  en allen schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met 

deze wijze van besluitvorming. Van een besluit buiten de vergadering wordt, onder bijvoeging van de ingekomen 

reacties op het voorstel, een verslag opgemaakt, dat na mede ondertekenen door de voorzitter bij de genotu-

leerde besluiten wordt gevoegd. 

9. De sectorraad bespreekt ten minste één (1) maal per jaar het eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, 

en stelt zijn werkwijze op grond daarvan, zo nodig, bij. Gedragsregels voor de sectorraadsleden

ARTIKEL 11
1. De vergaderingen van de sectorraad zijn in beginsel  openbaar voor de leden. Wanneer daarvoor aanleiding 

bestaat, kan de voorzitter van de vergadering (een deel van) een vergadering besloten verklaren en geheimhou-

ding opleggen aan de aanwezigen. De voorzitter doet dit onder motivering van de redenen en met vermelding 

van  het onderwerp en de termijn waarvoor de geheimhouding geldt. Deze verplichting eindigt niet bij de beëin-

diging van het lidmaatschap van de sectorraad. Leden van de sectorraad zullen zich ervan onthouden van perso-

nen of bedrijven met wie zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de FNV in aanraking komen, giften of belonin-

gen, provisies of commissielonen of welke andere gunsten dan ook aan te nemen of te vorderen die een waarde 

vertegenwoordigen van meer dan vijftig (50) euro, tenzij een en ander voortvloeit uit een zakelijke relatie met 

de FNV vanuit de praktijk als zelfstandig beroepsbeoefenaar én waarover de sectorraad tijdig is geïnformeerd.

2. Voor het overige gedrag gelden de algemene gedragsregels, zoals omschreven in het kaderstatuut en andere 

reglementen van de FNV. Einde functie van sectorraadslid
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ARTIKEL 12
1. Een sectorraadslid houdt op sectorraadslid te zijn:

a. wanneer diens lidmaatschap van de FNV eindigt;

b. wanneer deze zelf de functie van sectorraadslid neerlegt met inachtneming van lid 2;

c. wanneer de periode van benoeming is verstreken;

d. bij ontslag door de sectorvergadering met inachtneming van het hierna volgende lid 3.

2. Een sectorraadslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een  

opzegtermijn van ten minsten één (1) maand.

3. Bij tussentijdse opzegging door een sectorraadslid treedt de kandidaat die binnen de betreffende branche bij de 

verkiezingen – afgezien van de kandidaten die al tot de sectorraad zijn toegelaten - de meeste stemmen heeft 

verzameld in diens plaats. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt wat betreft de zittingsperi-

ode de plaats van zijn voorganger in. De sectorvergadering kan wegens zwaarwichtige redenen een sectorraads-

lid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met 

een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) deel van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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HOOFDSTUK 3  
SECTORBESTUUR
SECTORBESTUUR, SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

ARTIKEL 13
1. Nadat alle leden van de sectorraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 zijn gekozen, zal de  

sectorraad uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, alsmede twee (2) algemeen bestuursleden 

kiezen, tezamen het dagelijks bestuur (DB). Het DB bestaat altijd uit een oneven aantal personen.

2. Bij de samenstelling van het DB wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de  

verschillende secties binnen de sectorraad. Daarnaast wordt rekening gehouden met het feit dat de samenstel-

ling van het sectorbestuur zoveel als mogelijke een afspiegeling dient te vormen van de sectorleden wat betreft 

diversiteit, pluriformiteit en representativiteit. 

3. Bij meerdere kandidaten bepaalt de sectorraad zelf de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden. 

4. Een sectorraadslid houdt op sectorbestuurslid te zijn:

a. wanneer diens lidmaatschap van de FNV eindigt;

b. wanneer deze zelf de functie van sectorbestuurslid opzegt. Een sectorbestuurslid is op elk moment bevoegd 

om ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van één (1) maand;

c. wanneer de periode van benoeming is verstreken;

d. bij ontslag door de sectorraadsvergadering wegens zwaarwegende redenen, mits het besluit hiertoe wordt 

genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van het totaal van de geldig uitgebrachte  

stemmen.

SECTORBESTUUR, TAAK EN WERKWIJZE

ARTIKEL 14
1. De leden van het sectorbestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van de sector. Het sectorbe-

stuur bereidt de besluitvorming in de vergadering van de sectorraad en sectorvergadering voor over alle onder-

werpen die volgen uit de taken en bevoegdheden van de sectorraad.

2. Het sectorbestuur neemt besluiten in de periode tussen de vergaderingen van de sectorraad en legt daarover 

verantwoording af aan de sectorraad. De secretaris roept de vergaderingen van het sectorbestuur bijeen met 

inachtneming van een termijn van ten minste één (1) week, via een schriftelijk oproeping met agenda aan alle 

leden van het sectorbestuur. In – naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan deze termijn 

korter zijn. De secretaris stelt de agenda in overleg met de voorzitter op. 

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

wordt op de vergadering vastgesteld. Het sectorbestuur zorgt voor een goede communicatie tussen sectorbe-

stuur, sectorraad en sectorvergadering, en de communicatie met de werkorganisatie, onder meer over werkplan-

nen en begrotingen. 

4. In het sectorbestuur heeft ieder sectorbestuurslid één (1) stem. Over alle voorstellen wordt beslist met een 

gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen.

5. Het sectorbestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel schriftelijk 

aan alle sectorbestuursleden is voorgelegd, zij de gelegenheid hebben gehad om zich over het voorstel uit te 
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spreken en allen schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met deze wijze van besluitvorming. Van een besluit 

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

waarin de genomen besluiten zijn opgenomen. Een niet voltallig sectorbestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

6. Het sectorbestuur is collegiaal verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn taken.

7. Het sectorbestuur wordt voorgezeten door de voorzitter die onverminderd zijn aandeel heeft in de collectieve 

verantwoordelijkheid van het sectorbestuur en de aan hem toebedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

functies, taken of aandachtsgebieden, in het bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaam-

heden van het sectorbestuur, het proces van besluitvorming van de sectorraad en voor de communicatie.

8. Het sectorbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen  

uitvoeren door commissies.

SPECIFIEKE TAKEN SECTORBESTUUR

ARTIKEL 14A
1. Het sectorbestuur heeft naast bovengenoemde tot taak om binnen de door het algemeen bestuur, ledenparle-

ment en sectorraad vastgestelde kaders:

a. de strategie van de sector te ontwerpen en uit te voeren;

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

c. een werkplan voor de sector FNV Zelfstandigen op te stellen en uit te voeren;

d. de sector intern en extern te vertegenwoordigen;

e. sectorvergaderingen bijeen te roepen en voor te bereiden;

f. een begroting voor de sector op te stellen en uit te voeren;

g. het jaarverslag van de sector op te stellen;

h. het activiteitenplan voor de sector op te stellen en uit te voeren;

i. verkiezingen voor de sectorraad uit te roepen en te organiseren;

j. een sectie op te richten dan wel op te heffen.
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HOOFDSTUK 4
SECTORVERGADERING
BIJEENROEPEN SECTORVERGADERINGEN

ARTIKEL 15
1. De secretaris van de sectorraad roept sectorvergaderingen bijeen met inachtneming van een termijn van ten 

minste vier (4) weken, via een oproeping met agenda aan alle leden van de sector. De secretaris zendt de oproe-

ping schriftelijk of langs elektronische weg.  aan het adres dat het lid voor dit doel bekend heeft gemaakt De 

secretaris stelt de agenda op in overleg met de voorzitter van de sectorraad.

2. Leden van de sector kunnen altijd agendapunten aandragen bij de voorzitter van de sectorraad.

3. De definitieve agenda wordt op de vergadering vastgesteld.

4. Sectorvergaderingen worden ten minsten één (1) maal per jaar gehouden en verder wanneer de meerderheid van 

de sectorraad dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer ten minste vijftig (50) leden dit schriftelijk verzoe-

ken met opgave van de te behandelen onderwerpen.

5. Na ontvangst van het in lid 4 bedoelde verzoek is de sectorraad verplicht tot bijeenroeping van een sectorverga-

dering, die ten hoogste vier (4) weken na de indiening van het verzoek wordt gehouden. Als de sectorraad aan 

het verzoek binnen veertien (14) dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoe-

kers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van sectorvergade-

ringen door de sectorraad. Sectorvergaderingen

ARTIKEL 16
1. Alle niet geschorste leden van de sector hebben toegang tot sectorvergaderingen. Daarnaast hebben ook de 

leden van het algemeen bestuur en de afgevaardigden toegang tot sectorvergaderingen en andere personen die 

de voorzitter van de betreffende vergadering toestaat, tenzij de vergadering anders beslist.

2. Ieder lid van de sector heeft in de sectorvergadering één (1) stem.

3. De voorzitter van de sectorraad leidt de sectorvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vice-

voorzitter de vergadering leiden. Als deze ook is verhinderd, zal een van de andere aanwezige sectorraadsleden 

of bij onenigheid daarover de begeleidend bestuurder als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze 

wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de sectorvergadering daarin zelf.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij accla-

matie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en niet ten minste tien (10) procent van de 

aanwezige sectorleden hoofdelijke stemming verlangt. In alle gevallen kan het stemrecht door de aanwezigen in 

de sectorvergadering ook worden uitgeoefend door middel van een elektronisch hulpmiddel dat de voorzitter 

van de sectorraad heeft goedgekeurd. Elke stemming over personen vindt anoniem plaats. Over alle zakelijke 

voorstellen wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van 

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. Als niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden 

tussen de twee (2) personen, die de hoogste aantal stemmen hebben verworven, of, als meer dan twee personen 

het hoogste aantal stemmen hebben verworven, tussen die personen, en is degene gekozen die bij de tweede 

stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Als bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist 
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het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende maar gewaarmerkte stembriefjes. Stembriefjes 

die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig. Het oordeel dat 

de voorzitter van de vergadering uitspreekt over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 

de inhoud van een genomen besluit, voor zover is gestemd over een voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd. 

De vergadering kan de voorzitter altijd corrigeren via een voorstel van orde.

6. Als de juistheid van het oordeel van de voorzitter wordt betwist onmiddellijk na het uitspreken daarvan, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming 

niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, 75 procent van de aanwezigen dit verlangt. Door deze nieuwe stem-

ming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. De secretaris of een lid die de voorzitter van de sectorraad aanwijst, maakt ten minste een besluitenlijst. De 

eerstvolgende sectorvergadering stelt de besluitenlijst vast De voorzitter van de sectorraad is gehouden de (al 

dan niet vastgestelde) besluitenlijst aan het algemeen bestuur ter beschikking te stellen.
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HOOFDSTUK 5 
SECTIES
SECTIES, DOEL, TAAK EN SAMENSTELLING

ARTIKEL 17
1. Het vakbondswerk in de secties heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden door:

a. het mede vaststellen, uitvoeren en controleren van het algemeen beleid van de FNV onder meer door  

het organiseren van, het deelnemen aan of initiatief te nemen tot sectoraal overleg;

b. het – binnen het kader van het algemene door de FNV vastgestelde beleid - vaststellen, uitvoeren en  

controleren van het beleid gericht op de betreffende sectie;

c. het versterken van de positie van de FNV onder zelfstandigen;

d. het bevorderen van het contact over aangelegenheden in een betreffende de sectie met de betrokken  

bezoldigde bestuurder(s);

e. de taken die de sectie heeft afgesproken volgens het werkplan zoals vastgesteld door de sectorraad en  

het beoordelen van eventuele onderhandelingsresultaten vanuit de collectieve belangenbehartiging.

2. Tot de sectie behoren leden die in een beroepsgroep werkzaam zijn als zelfstandige beroepsbeoefenaar.

3. De sectie kent de volgende eenheden:

a. het sectiebestuur;

b. de sectievergadering.

SECTIEBESTUUR, TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 18
Tot de taak van een sectiebestuur behoren:

a. het beleggen van sectievergaderingen;

b. het promoten van de FNV;

c. het maken van een activiteitenplan voor de sectie;

d. het maken van een jaarverslag van de sectie.

e.  het behartigen van de belangen van de leden in de sector.

SECTIEBESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING

ARTIKEL 19
De sectievergadering benoemt de leden van het sectiebestuur, bij een besluit genomen met een volstrekte  

meerderheid van stemmen.

BIJEENROEPEN SECTIEVERGADERINGEN

ARTIKEL 20
1. De sectievergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het sectiebestuur met inachtneming van een 

termijn van één (1) week via een aan alle leden behorende tot de betreffende sectie te verzenden oproeping met 

agenda die schriftelijk of langs elektronische weg kan worden gedaan aan het adres dat het lid voor dit doel 

bekend heeft gemaakt. Het sectiebestuur stelt de agenda op.
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2. Leden van de sectie kunnen altijd agendapunten aandragen bij de voorzitter van het sectiebestuur.

3. De definitieve agenda wordt op de vergadering vastgesteld.

4. Sectievergaderingen worden gehouden:

a. voor 1 mei van elk jaar, welke vergadering ‘jaarvergadering’ wordt genoemd. Deze jaarvergadering is niet  

verplicht om te houden; 

b. zo vaak als het sectiebestuur dit nodig acht;

c. zo vaak als tenminste 1/10e van het aantal leden dat behoort tot de sectie, of tenminste dertig (30) leden 

die behoren tot de sectie dit schriftelijk aan het sectiebestuur verzoeken, met opgave van de te behandelen 

onderwerpen.

5. Na ontvangst van een in lid 4 sub c bedoeld verzoek is het sectiebestuur verplicht tot bijeenroeping van een sec-

tievergadering die ten hoogste vier (4) weken na de indiening van het verzoek wordt gehouden. Als het sectiebe-

stuur aan het verzoek binnen veertien (14) dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de 

verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van sectie-

vergaderingen door het sectiebestuur.

SECTIEVERGADERINGEN 

ARTIKEL 21
1. Alle niet geschorste leden die behoren tot een bepaalde sectie hebben toegang tot de sectievergaderingen. 

Daarnaast hebben ook de leden van het algemeen bestuur toegang tot sectievergaderingen conform artikel 23.9 

van de statuten. En andere personen die de voorzitter van de desbetreffende vergadering heeft toegelaten,  

tenzij de vergadering anders beslist.

2. Ieder lid die behoort tot de sectie heeft in de sectievergadering één (1) stem.

3. De daartoe gekozen voorzitter leidt de sectievergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vicevoor-

zitter of de begeleidend bestuurder als leider van de sectievergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in 

het voorzitterschap voorzien, dan voorzet de sectievergadering daarin zelf.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij accla-

matie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en niet ten minste tien (10) procent van de 

aanwezige leden dat behoort tot de sectie hoofdelijke stemming verlangt. In alle gevallen kan het stemrecht 

door aanwezigen in de sectievergadering ook worden uitgeoefend door middel van een elektronisch hulpmiddel 

dat de voorzitter van het sectiebestuur heeft goedgekeurd. Onverminderd het vorenstaande vindt elke stem-

ming over personen anoniem plaats.

5. Over alle zakelijke voorstellen wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. Als niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden 

tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als er meer dan twee perso-

nen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is degene gekozen die bij de 

tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Als bij die tweede stemming de stemmen staken, 

beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes die niet zijn 

ingevuld of waarop meer dan de naam van één (1) kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
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7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stem-

ming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een 

niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt 

een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijk stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 10 procent van de aanwezigen dit verlangen. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. Van het in de sectievergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter van de 

vergadering aan te wijzen lid ten minste een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt door de eerstvol-

gende sectievergadering vastgesteld. De voorzitter van de sectie is gehouden de (al dan niet vastgestelde) 

besluitenlijst aan de secretaris van het sectorbestuur ter beschikking te stellen.
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HOOFDSTUK 6 
AFVAARDIGING 
LEDENPARLEMENT
VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN

ARTIKEL 22
De regels voor de verkiezing van de afgevaardigde(n) , voor zover niet in statuten of reglementen vastgelegd, wor-

den in een afzonderlijk reglement vastgesteld bij voorkeur in overleg met de medewerkers van de werkorganisatie. 

ARTIKEL  23
Een afgevaardigde houdt regelmatig contact en overleg met de sector. Afgevaardigden betrekken de sector zoveel 

mogelijk voorafgaand aan besluitvorming in het ledenparlement, onder meer door raadpleging van hun achterban via 

de sectorraad en/of sectorvergadering (ruggespraak). Afgevaardigden moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om 

hun achterban te raadplegen. De sectorraad zal, in samenspraak met de afgevaardigden, een standaard-werkwijze 

afspreken voor het raadplegen van de achterban.  
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HOOFDSTUK 7  
SLOT- EN 
OVERGANGSBEPALINGEN
OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 24
Alle functionarissen die bij het inwerking treden van dit reglement zitting hebben in enig orgaan van FNV 

Zelfstandigen, zullen – ook al zouden zij door het in werking treden van het onderhavige reglement niet meer aan de 

daarvoor geldende eisen voldoen - in functie blijven gedurende de termijn die voor de betreffende functionaris bij 

diens aantreden gold en wel in de eenheid van de sector dat het orgaan vervangt waarin hij zitting had bij de vereni-

ging FNV Zelfstandigen. 

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 25
1. Als een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd  

van kracht.

2. Als een of meerdere bepalingen van dit reglement onverenigbaar is/zijn met (bepalingen van) de statuten,  

dan prevaleren (de bepalingen van) de statuten. 

3. In gevallen waarin dit reglement, de statuten of andere reglementen niet voorzien, beslist de sectorraad.
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