
 
 
 

Huishoudelijk Reglement VHP Tata Steel 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 november 2018. 

 

Artikel 1  

Lidmaatschap  

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4, lid a van de statuten geldt dat het lidmaatschap 

van de vereniging open staat voor middelbaar en hoger opgeleide werknemers in dienst bij 

de vennootschappen genoemd in de considerans van de CAO van de Sociale Eenheid 

IJmuiden. 

De ledenvergadering kan bepalen dat het lidmaatschap van de vereniging wordt opengesteld 

voor middelbaar en hoger opgeleid personeel van andere bedrijfsonderdelen van Tata Steel 

Europa en andere met Tata Steel geaffilieerde ondernemingen.  

 

Artikel 2  

Bestuursreglement 

1. Het bestuur houdt een bestuursreglement bij als registratie van alle min of meer 

structurele afspraken over taakverdeling en te volgen procedures bij bepaalde 

onderwerpen en aandachtsgebieden.  

2. In het bestuursreglement worden naast afspraken binnen het bestuur ook afspraken en 

regels voor andere kaderleden vastgelegd. 

3. Het bestuursreglement zal niet gepubliceerd worden maar is wel op aanvraag 

beschikbaar voor alle leden. 

 

Artikel 3  

Bestuur 

Het bestuur wordt door en uit de leden van de vereniging gekozen op de wijze zoals in de 

statuten en dit reglement bepaald. De functies, bevoegdheden en verplichtingen van ieder der 

leden van het bestuur worden in de eerstvolgende bestuursvergadering, volgend op hun 

benoeming in de algemene ledenvergadering, met inachtneming van de bepalingen van de 
statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.  

Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien ter bestuursvergadering 

tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, zij worden genomen met 

volstrekte meerderheid van stemmen. De penningmeester is ingevolge artikel 12 lid 6c van de 

statuten bevoegd tot een bedrag van € 2.000, = per geval over de gelden der vereniging te 

beschikken een en ander met inachtneming van de goedgekeurde begroting. Voor hogere 

bedragen behoeft hij de goedkeuring van het bestuur  

Het bestuur is bevoegd tot een bedrag van € 10.000,= per geval voor het aangaan van 

rechtshandelingen en het verrichten van investeringen. Voor hogere bedragen is ingevolge 

artikel 12 lid 5 van de statuten toestemming van de algemene vergadering noodzakelijk. 

Voor het overige kan de vereniging tegenover derden worden verbonden door tenminste twee 

bestuursleden gezamenlijk.  
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Artikel 4 

Bestuursverkiezing  

1. Indien een lid van het bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 10 van de statuten wil of 

moet aftreden, wordt hiervan ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten, bij 

de oproeping van de algemene ledenvergadering, kennis gegeven aan de leden. Deze 

kennisgeving vermeldt tevens:  

a. de naam van het lid dat door het bestuur kandidaat wordt gesteld voor het 

bestuurslidmaatschap;  

b. de datum tot welke door de leden kandidaatstellingen bij het bestuur kunnen worden 

ingediend;  

c. de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden welke tenminste één week 

later is dan de onder b. bedoelde datum en niet later dan twee maanden na de datum 

waarop de vacature is ontstaan. 

2. De kandidaatstelling door de leden moet ingevolge artikel 9 lid 2 van de statuten schriftelijk 

en per vacature geschieden en door tenminste 20 van de stemgerechtigde leden zijn 

ondertekend. Zij moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de gestelde 

kandidaat, dat betrokkene bereid is het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.  

3. Indien door de leden geen kandidaat wordt gesteld, wordt de door het bestuur gestelde als 

gekozen beschouwd.  

4. Indien door de leden één of meer kandidaten zijn gesteld, organiseert het bestuur een 

verkiezing waarbij elk lid een stem kan uitbrengen.  

 

Artikel 5 

Zittingsduur bestuur 

Indien een lid van het bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de statuten ten 

behoeve van een goed functionerend rooster van aftreden, voor een periode langer dan één 

jaar benoemd wordt, treedt het betreffende bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. 

 

Artikel 6 

Adviescollege  

1. De ledenvergadering benoemt een Adviescollege bestaande uit tenminste drie leden. De 

bepalingen van artikel 3 van dit reglement zijn mutatis mutandis van toepassing.  

2. Indien ten aanzien van bepaalde onderwerpen artikel 9b lid 1 van de statuten, 

raadpleging van het Adviescollege door de leden wenselijk wordt geacht alvorens het 

bestuur daarin een beslissing neemt, dient zulks schriftelijk en ondertekend door 

tenminste 20 leden aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt. Waarna het bestuur 

alvorens te beslissen ofwel tot raadpleging van het Adviescollege overgaat ofwel aan de 

ledenvergadering voorlegt of het bestuur tot raadpleging van het Adviescollege gehouden 

is.  

 

Artikel 7 

Werkgroep Pensioenen 

1. De ledenvergadering benoemt een Werkgroep Pensioenen (WGP) bestaande uit 

tenminste drie leden. Minimaal één bestuurslid maakt deel uit van de WGP. De 

bepalingen van artikel 3 van dit reglement zijn mutatis mutandis van toepassing.  

2. De WGP adviseert het bestuur inzake pensioenonderwerpen en wordt geacht deze 

adviezen namens de ALV uit te brengen. De WGP heeft de plicht zich terdege op de 
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hoogte te stellen van de betreffende onderwerpen en adviezen te voorzien van gedegen 

motiveringen. 

3. Een van de bestuursleden die deel uitmaakt van de WGP organiseert de 

beraadslagingen van de WGP op momenten dat advies nodig is. Buiten deze momenten 

kunnen informatieve bijeenkomsten gehouden worden. 

4. Het bestuur zal de adviezen van de WGP als bindend accepteren, overnemen en 

afhandelen. 

 

Artikel 8 

Wijziging van dit reglement  

Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten op voorstel van het bestuur door de 

ledenvergadering met een normale meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

 

Artikel 9 

Tekst van Statuten en Reglement  

Aan ieder lid, buitengewoon lid en begunstiger van de vereniging wordt een exemplaar van 

de geldende tekst van de statuten en dit reglement op aanvraag ter beschikking gesteld.  

 

Artikel 10  

Persoonsgegevens 

1. VHP Tata Steel heeft een privacyreglement dat raadpleegbaar is in het openbare 

deel van de website van VHP Tata Steel. Dit privacyreglement is onderhevig aan 

goedkeuring door de algemene ledenvergadering van VHP Tata Steel en heeft 

daarmee dezelfde status als het huishoudelijk reglement. Het privacyreglement 

wordt, behoudens deze verwijzing, niet in het HHR opgenomen opdat het separaat 

op de website gepubliceerd kan worden. 

2. Voor het lidmaatschap van VHP Tata Steel is het verstrekken van bepaalde 

persoonsgegevens nodig, zonder welke een lidmaatschap niet mogelijk is. Voor het 

functioneel gebruik van deze gegevens is geen expliciete toestemming van de leden 

nodig. Ook kan van deze gegevens geen verwijdering verlangd worden, behoudens 

na afloop van het lidmaatschap. Deze persoonsgegevens zijn:  

• Voornaam, achternaam en adres, nodig voor identificatie en postverzending; 

• Personeelsnummer, nodig voor verkrijging van de ondernemingsbijdrage; 

• Geboortedatum, nodig voor inzicht in leeftijdsopbouw van de leden. 
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