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STATUTEN 

‘s-Gravenhage, 2019 

 

NAAM 

Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: 'Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie'. 

 

ZETEL 

Artikel 2 
Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. 

 

DOEL 

Artikel 3 
1. Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische 

industrie. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het: 

a) bevorderen van overleg; 

b) leggen van contacten; 

c) optreden namens de leden; 

d) geven van voorlichting; 

e) verstrekken van adviezen; 

f) bijhouden van een documentatie; 

g) stimuleren van gewenste ontwikkelingen; 

h) optreden tegen schadelijke invloeden; 

i) aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel. 

 

LEDEN EN DONATEURS 

Artikel 4 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: 

a) ledenondernemingen, te weten diegenen, die een bedrijf uitoefenen in Nederland op 

het gebied van de chemische industrie; 

b) ledenverenigingen, te weten verenigingen van ondernemers op het gebied van de 

chemische industrie in Nederland; 

c) geassocieerde leden, te weten ondernemingen, die zich niet als lidonderneming 

kunnen aansluiten, doch wel buiten Nederland een bedrijf uitoefenen of deel 
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uitmaken van een rechtspersoon of samenwerkingsverband, welk(e) buiten 

Nederland een bedrijf uitoefent op het gebied van de chemische industrie; 

d) geassocieerde lidverenigingen, te weten organisaties van ondernemers die zich niet 

als lidonderneming of lidvereniging kunnen aansluiten doch wel een relatie hebben 

tot of belang hebben bij activiteiten, waarbij chemische producten zijn betrokken; 

2. De vereniging kan afdelingsleden toelaten, te weten diegenen die niet voldoen aan de 

normen om lid te worden als bedoeld in lid 1, doch zich aansluiten in verband met 

deelneming aan de activiteiten van één of meer afdelingen. 

3. De vereniging kan donateurs toelaten, te weten diegenen, die belang hebben bij het doel 

van de vereniging, doch niet geacht kunnen worden te behoren tot de categorieën 

bedoeld in lid 1. 

4. De vereniging kan ereleden hebben, te weten natuurlijke personen, die als zodanig door 

de algemene vergadering op voordracht van het bestuur op grond van hun verdiensten 

voor de vereniging als zodanig zijn benoemd. 

5. Afdelingsleden, donateurs en ereleden zijn geen lid in de zin van de wet. 

 

TOELATING 

Artikel 5 

1. De aanmelding als lidonderneming, lidvereniging, geassocieerd lid, geassocieerde 

lidvereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris. 

2. De toelating van de  ledenondernemingen, ledenverenigingen, geassocieerde leden, 

geassocieerde ledenverenigingen geschiedt door het bestuur. 

3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 

Artikel 6 
1. Donateurs en ereleden genieten gelijke rechten als de leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 

vermeld, behoudens het stemrecht op de algemene ledenvergadering. 

2. De afdelingsleden hebben uitsluitend recht op deelneming aan de activiteiten en 

gebruikmaking van de informatie van de afdeling waarvan zij deelnemer zijn. 

 

Artikel 7 
1. De aanmelding als donateur of afdelingslid geschiedt schriftelijk bij de secretaris. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs en afdelingsleden. 

3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 

Artikel 8 
1. De rechten en verplichtingen van een afdelingslid of erelid kunnen te allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd. 
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2. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het eindigen 

van het donateurschap. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  

 

EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 9 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a) wanneer een lid ophoudt te bestaan; 

b) door opzegging door het lid; 

c) door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden 

wanneer een rechterlijke uitspraak, waarbij een lid onder curatele is gesteld of in 

staat van faillissement is verklaard, onherroepelijk is geworden, voorts wanneer een 

lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap 

gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d) door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met 

de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

2. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk 

van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een 

maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene 

ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin 

de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 

4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. In 

ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het eind van 

het verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

5. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen 

op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

6. Nochtans kan een lid binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de 

verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door 

opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte 

uitsluiten. Deze bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke 

aard, alsmede ten aanzien van andere verplichtingen mits in de statuten is voorzien dat 

zodanige verplichtingen aan de leden kunnen worden opgelegd. 
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BESTUUR 

Artikel 10 
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste negen en ten hoogste eenenveertig 

leden. Indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 

beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 

komt. 

2. Bestuursleden kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3, uitsluitend 

zijn natuurlijke personen, die bestuurslid zijn van: 

a) ledenondernemingen; 

b) ledenverenigingen; 

c) geassocieerde leden; 

d) geassocieerde ledenverenigingen. 

Het bestuur kan in individuele gevallen afwijking van dit vereiste goedkeuren. 

3. Van ieder lid van de vier categorieën leden, bedoeld in lid 2, kan steeds ten hoogste één 

persoon lid zijn van het bestuur van de vereniging. 

4. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering, met dien 

verstande dat de bestuursleden van categorie a bedoeld in lid 2, worden gekozen uit 

kandidaten, gesteld door de ledenondernemingen of het bestuur, de bestuursleden van 

categorie b, bedoeld in lid 2, uit kandidaten gesteld door de ledenverenigingen of het 

bestuur, de bestuursleden van categorie c bedoeld in lid 2, uit kandidaten gesteld door 

geassocieerde leden of het bestuur en bestuursleden van categorie d, bedoeld in lid 2, 

uit kandidaten gesteld door de geassocieerde ledenverenigingen of het bestuur. 

5. Jaarlijks treedt één/vierde van de bestuursleden van categorie a, bedoeld in lid 2, 

één/vierde van de bestuursleden van categorie b, bedoeld in lid 2, één/vierde van de 

bestuursleden van categorie c, bedoeld in lid 2, en één/vierde van de bestuursleden van 

categorie d, bedoeld in lid 2 af, met dien verstande dat indien het aantal zitting 

hebbende bestuursleden van één der categorieën geen veelvoud van vier bedraagt, het 

jaarlijks aftredende aantal zo laag mogelijk naar boven wordt afgerond. 

De volgorde van aftreding wordt volgens een door het bestuur der vereniging op te 

maken rooster vastgesteld. 

Een nieuw gekozen bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van hem, die hij 

vervangt. Bij uitbreiding van het bestuur wordt echter met inachtneming van het in dit 

lid omtrent de aftreding bepaalde, de langst mogelijke zittingsduur aan het nieuw 

gekozen bestuurslid gegeven. Een aftredend bestuurslid is te allen tijde herkiesbaar. 

Wie gekozen wordt ter vervulling ener tussentijdse vacature, neemt de plaats in op het 

rooster van degene in wiens plaats hij is gekozen. In geval een voorzitter of een 

vice-voorzitter overeenkomstig artikel 11, lid 2, met toepassing van artikel 11, lid 3 wordt 

aangewezen, zal zijn zittingsduur telkens twee jaarlijkse zittingsperioden bedragen. 
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6. Het bestuurslidmaatschap is gebonden aan de persoon van de gekozene. Echter hebben 

bestuursleden het recht zich op een bestuursvergadering door een adviseur te doen 

vergezellen en voor bepaalde onderwerpen, zulks ter beoordeling van het bestuur, een 

zodanige vergadering met hen of in hun plaats door één hunner medewerkers, die 

evenwel geen stemrecht heeft, te doen bijwonen. 

 

BESTUURSFUNCTIES 

Artikel 11 
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. 

2. Wenst het bestuur een voorzitter en/of vice-voorzitter buiten de vereniging, dan 

moet(en) deze door de algemene ledenvergadering worden aangewezen en benoemd. 

3. Voor de voorzitter en de vice-voorzitter als bedoeld in lid 2 kan op het bepaalde in artikel 

10, lid 2, een uitzondering worden gemaakt, in dier voege dat deze personen geen 

bestuurslid van ledenondernemingen,  bestuursleden van ledenverenigingen, 

bestuursleden van geassocieerde leden of bestuursleden van geassocieerde 

ledenverenigingen behoeven te zijn. 

4. Het bestuur benoemt en ontslaat, met inachtneming van het hierna bepaalde, de 

secretaris/penningmeester, welke functies in één persoon zijn verenigd, van de 

vereniging, Voor het geval voor het doen behartigen der sociale belangen een aparte 

secretaris zal worden aangesteld, zal diens aanstelling en zullen diens werkzaamheden 

geregeld worden bij of krachtens huishoudelijk reglement. 

5. Tot secretaris/penningmeester, welke functies in één persoon zijn verenigd, en personeel 

van het secretariaat kunnen uitsluitend worden benoemd natuurlijke personen, die geen 

enkel belang hebben als bestuurders, commissarissen of werknemers van bedrijven, 

werkzaam in de chemische industrie. 

6. Het bestuur stelt de beloning en arbeidsvoorwaarden van de secretaris/penningmeester 

en de uitgangspunten van de beloning van het personeel van het secretariaat vast. 

 

Artikel 12 
De secretaris/penningmeester is belast met de leiding van het secretariaat en het beheer van de 

geldmiddelen der vereniging; zijn bevoegdheden worden door het bestuur geregeld, met 

inachtneming van het in deze statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde. 
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BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 13 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het 

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich door 

middel van zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken 

van deze goedkeuring kan door en tegen derden géén beroep worden gedaan. 

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor 

besluiten tot: het aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen die 

een bedrag of waarde van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) te 

boven gaande. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden géén 

beroep worden gedaan. 

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten 

rechte vertegenwoordigd: 

a) hetzij door het bestuur; 

b) hetzij door één bestuurslid en de secretaris/penningmeester. 

 

Artikel 14 
Statutenwijziging artikel 14 goedgekeurd per 31-5-2018 

 

1. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen van ten minste drie en 

ten hoogste tien leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur. 

2. De voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur zijn tevens voorzitter en 

vice-voorzitter van het dagelijks bestuur. 

3. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en heeft in alle 

spoedeisende gevallen gelijke bevoegdheden als het bestuur. 

4. Voor het geval er geen dagelijks bestuur is benoemd, neemt het bestuur de in de statuten 

omschreven taak van het dagelijks bestuur waar. 
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Artikel 15 
1. Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls de voorzitter of één der 

andere leden zulks wenselijk acht. 

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter of namens deze 

door de secretaris/penningmeester, onder vermelding van de agenda. De 

oproepingstermijn is ten aanzien van vergaderingen van het bestuur veertien dagen en 

ten aanzien van vergaderingen van het dagelijks bestuur acht dagen. In spoedeisende 

gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

3. Onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen slechts in bespreking worden 

genomen in voltallige vergaderingen van het bestuur respectievelijk dagelijks bestuur en 

indien geen der leden van het bestuur respectievelijk dagelijks bestuur zich daartegen 

verzet. 

4. leder lid brengt ter vergadering van het bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur één 

stem uit. 

5. Het bepaalde in artikel 18 is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van het 

bestuur en het dagelijks bestuur. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 16 
1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk 

oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering is 

het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 

algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een landelijk 

veel gelezen dagblad. 

3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering 

gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging van een 

balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording aflegt van het 

gevoerde financiële beheer, alsmede een begroting overlegt voor het komende 

verenigingsjaar. 

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 

rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de 
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rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie 

van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de 

boeken en bescheiden der vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen 

tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de 

benoeming van een andere commissie. 

Vaststelling door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording en 

het verslag strekt tot décharge van het bestuur. 

4. Oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt, met inachtneming van een 

termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk door de voorzitter of namens deze 

door de secretaris/penningmeester, onder vermelding van de agenda. De agenda wordt 

door het bestuur vastgesteld. 

Elk lid heeft het recht om punten op de agenda te doen stellen, mits daarvan ten minste 

zeven dagen voor het houden der vergaderingen aan het bestuur kennis wordt gegeven. 

Door de secretaris/penningmeester worden deze nieuwe agendapunten onverwijld aan 

de overige leden kenbaar gemaakt. 

Voor de aanvang van de vergadering geven de leden aan de voorzitter de namen op van 

die personen, die namens hen het stemrecht uitoefenen. 

5. De voorzitter van het bestuur en bij zijn ontstentenis de vice-voorzitter treedt op als 

voorzitter der algemene ledenvergadering. Bij ontstentenis van de voorzitter en de 

vice-voorzitter van het bestuur worden zij vervangen door het in leeftijd oudst 

aanwezige bestuurslid, terwijl bij diens weigering het voorzitterschap wordt 

waargenomen door het daaropvolgend in leeftijd oudst aanwezige bestuurslid, 

enzovoorts. 

 

TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 17 
1. Alle leden, de secretaris/penningmeester (die geen lid is van de vereniging), ereleden, 

afdelingsleden en donateurs hebben recht tot bijwoning van de algemene 

ledenvergadering. 

2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

3. leder lid der vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem. 
 

Artikel 18 
1. Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten een andere 

meerderheid is voorgeschreven, wordt in de algemene ledenvergadering bij volstrekte 

meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist. Stemming over zaken geschiedt 

mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.  
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Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde 

aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht 

beschouwd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, 

wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich 

hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en 

voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke 

twee personen voor herstemming in aanmerking komen. 

Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

2. De secretaris/penningmeester houdt de notulen van de algemene ledenvergadering, 

welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering door de vergadering moeten worden 

goedgekeurd. Na verkregen goedkeuring door de algemene ledenvergadering worden de 

notulen door de voorzitter en de secretaris/penningmeester ondertekend. 

 

AFDELINGEN 

Artikel 19 
1. Ledenondernemingen, aangeslotene bij ledenverenigingen, geassocieerde leden, 

aangeslotene bij geassocieerde ledenverenigingen, afdelingsleden en donateurs, nader 

te noemen “deelnemers”, kunnen ter behartiging van een welomschreven belang een 

afdeling vormen. 

2. Naam, werkterrein en werkwijze van een afdeling worden in een afdelingsreglement, dat 

de goedkeuring van het bestuur behoeft, vastgelegd. 

3. In het in lid 2 bedoelde afdelingsreglement kunnen bepalingen worden opgenomen 

omtrent een door de deelnemers te vormen afdelingsbestuur, financiering van de 

afdeling, contributieheffing door de afdeling, de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de afdeling, van de deelnemers van de afdeling en van de 

vereniging voor handelingen van de afdeling. De vereniging is, tenzij zulks uitdrukkelijk 

anders is geregeld in het in lid 2 bedoelde afdelingsreglement, verantwoordelijk noch 

aansprakelijk voor handelingen van een afdeling. 

4. Een afdelingsreglement mag geen bepalingen omvatten, strijdig met de statuten. 
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GELDMIDDELEN 

Artikel 20 
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 

1. de contributies van de leden en de donaties van de donateurs, welke overeenkomstig 

eventuele regels bij huishoudelijk reglement te stellen, jaarlijks door de algemene 

ledenvergadering worden vastgesteld; 

2. schenkingen, erfstellingen, legaten, renten van belegde gelden en andere baten. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 21 
1. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast. 

2. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten welke de verplichtingen vermelden 

die de leden tegenover de vereniging hebben, alsmede de wijze waarop deze worden 

opgelegd. 

3. Tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten 

op een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde der 

uitgebrachte stemmen. Op de oproepagenda moet de voorgestelde tekst in extenso 

vermeld worden. 

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, strijdig met de statuten. 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 22 
1. Wijziging van deze statuten vindt plaats, op voorstel van het bestuur of ten minste tien 

leden, bij een besluit op een algemene ledenvergadering genomen met ten minste 

drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Ontbinding der vereniging vindt, op voorstel van het bestuur of ten minste tien leden, 

plaats bij een besluit op een daartoe speciaal bijeen geroepen algemene 

ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is, 

genomen met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 

3. In de gevallen, bedoeld in lid 1 en 2, wordt bij de oproep in extenso vermeld de tekst van 

het voorgestelde ontbindingsbesluit. 

4. Het besluit tot ontbinding van de vereniging regelt tevens de wijze van liquidatie. 

 

Artikel 23 
In alle gevallen, waarin niet door deze statuten, het huishoudelijk reglement of 

afdelingsreglement wordt voorzien of waarin geschillen rijzen over de betekenis ervan, beslist 

de algemene ledenvergadering. 


