FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI)
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013)
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Artikel 1. Bestuur
Algemeen
1. Het bestuur vormt door zijn samenstelling een evenwichtige afspiegeling van de leden.
2. Het bestuur dient in zijn taakvervulling het algemeen belang van de
3.

levensmiddelenindustrie.
Indien verhinderd kunnen bestuursleden zich in bestuursvergaderingen niet laten
vervangen.

4.

De voertaal in bestuursvergaderingen is Nederlands.

Algemeen bestuur
5. Iedere brancheorganisatie (artikel 4 lid 1 sub b Statuten) heeft het recht om voor de
benoeming van één bestuurslid een bindende voordracht op te maken (artikel 8 lid 3
Statuten). Indien een bestuurslid zoals bedoeld in de eerste zin van dit lid defungeert om
welke reden dan ook, heeft het desbetreffende lid genoemd in artikel 4 lid 1 sub b Statuten
opnieuw het recht om voor de benoeming van één bestuurslid een bindende voordracht op
te maken, op de wijze zoals is bepaald in het volgende lid. Het doel van artikel 8 lid 3
Statuten is om te bewerkstelligen dat iedere brancheorganisatie het recht heeft een eigen
bestuurder te benoemen.
6.

Op het doen van een bindende voordracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel is de volgende
procedure van toepassing:
a) uiterlijk een maand na het bekend worden van een vacature voor een lid van het
bestuur, stelt het bestuur de desbetreffende brancheorganisatie daarvan schriftelijk op
de hoogte.
b) de brancheorganisatie heeft het recht binnen twee maanden na de in lid 6 sub a van dit
artikel bedoelde kennisgeving een kandidaat voor de vacature schriftelijk aan het
c)

bestuur voor te dragen.
indien de brancheorganisatie van zijn recht tot het doen van een bindende voordracht,
zoals bedoeld in lid 6 sub b van dit artikel, gebruik heeft gemaakt en de algemene
vergadering de door de brancheorganisatie voorgedragen kandidaat weigert op grond
van artikel 8 lid 8 Statuten, maakt de algemene vergadering dit binnen twee maanden
na de voordracht aan de brancheorganisatie, gemotiveerd schriftelijk bekend. Binnen
twee maanden na de datum van verzending van de kennisgeving als bedoeld in de
vorige zin heeft de brancheorganisatie, het recht om een nieuwe kandidaat voor de

vacature schriftelijk aan het bestuur voor te dragen.
d) indien de algemene vergadering de kandidaat die is voorgedragen op grond van de
laatste zin van lid 6 sub c weigert op grond van artikel 8 lid 8 Statuten, maakt de
algemene vergadering dit binnen twee maanden na de voordracht aan de
brancheorganisatie bekend. De algemene vergadering is vervolgens zelf bevoegd in de
vacature te voorzien.
e) indien de brancheorganisatie van zijn recht tot het doen van een bindende voordracht,
zoals bedoeld in lid 6 sub b, dan wel van zijn recht tot het doen van een bindende
voordracht als bedoeld in de laatste zin van lid 6 sub c, geen gebruik heeft gemaakt
binnen de daartoe gestelde termijn, is de algemene vergadering zelf bevoegd in de
vacature te voorzien.
7.

Het bestuur kan het aantal bestuursleden op een hoger aantal vaststellen dan het in artikel
8 lid 2 Statuten bedoelde minimum aantal met als doel het bestuur als geheel een
evenwichtige afspiegeling van de leden te laten zijn, rekening houdend met de criteria
opgenomen in lid 8 van dit artikel. In dat geval zal het bestuur voor iedere aldus te
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vervullen vacature een bindende voordracht opmaken uit de leden genoemd in artikel 4 lid
8.

1 sub a Statuten, op de wijze zoals is bepaald in artikel 8 lid 6 Statuten.
Ten aanzien van de voordracht van bestuurskandidaten ex artikel lid 8 lid 5 Statuten laat
het bestuur zich leiden door het streven het bestuur als geheel een evenwichtige
afspiegeling van de leden te laten zijn, rekening houdend met:
o de door branches en bedrijven vertegenwoordigde omzetten;
o vertegenwoordiging uit de groeperingen food/nonfood, eindproduct/grondstoffen,
groot/middelgroot/klein;

9.

o de geschiktheid en beschikbaarheid van specifieke kandidaten.
Op het doen van een bindende voordracht als bedoeld in lid 7 van dit artikel is de volgende
procedure van toepassing:
a) uiterlijk een maand na het bekend worden van een vacature voor een lid van het
bestuur, stelt het bestuur de algemene vergadering, daarvan schriftelijk op de hoogte.
b) het bestuur heeft het recht binnen twee maanden na de in lid 9 sub a van dit artikel
bedoelde kennisgeving een kandidaat voor de vacature schriftelijk aan de algemene
c)

vergadering voor te dragen.
indien het bestuur van zijn recht tot het doen van een bindende voordracht, zoals
bedoeld in lid 9 sub b van dit artikel, gebruik heeft gemaakt en de algemene
vergadering de door het bestuur voorgedragen kandidaat weigert op grond van artikel
8 lid 8 Statuten, maakt de algemene vergadering dit binnen twee maanden na de
voordracht aan het bestuur, gemotiveerd schriftelijk bekend. Binnen twee maanden na
de datum van verzending van de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin heeft het
bestuur, het recht om een nieuwe kandidaat voor de vacature schriftelijk aan de

algemene ledenvergadering voor te dragen.
d) indien de algemene vergadering de kandidaat die is voorgedragen op grond van de
laatste zin van lid 9 sub c weigert op grond van artikel 8 lid 8 Statuten, maakt de
algemene vergadering dit binnen twee maanden na de voordracht aan het bestuur
bekend. De algemene vergadering is vervolgens zelf bevoegd in de vacature te
voorzien.
e) indien het bestuur van zijn recht tot het doen van een bindende voordracht, zoals
bedoeld in lid 9 sub b, dan wel van zijn recht tot het doen van een bindende voordracht
als bedoeld in de laatste zin van lid 9 sub c, geen gebruik heeft gemaakt binnen de
daartoe gestelde termijn, is de algemene vergadering zelf bevoegd in de vacature te
voorzien.
Dagelijks bestuur
10. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur (artikel 11 lid 1 Statuten). Het
dagelijks bestuur kent maximaal 9 leden.
11. Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur laat het bestuur zich leiden door dezelfde
criteria die gelden voor de kandidaatstelling van bestuursleden genoemd in artikel 8 lid 5
Statuten jo. artikel 1 lid 8 Huishoudelijk Reglement.
Artikel 2. Lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke en rechtspersonen en/of
personenvennootschappen die in Nederland een bedrijf uitoefenen in de
levensmiddelenindustrie (artikel 4 lid 1 sub a Statuten) en brancheorganisaties in de
levensmiddelenindustrie en brancheorganisaties van producenten en/of importeurs van 'non
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food'-levensmiddelen voorzover er sprake is van voldoende dossiersynergie ten opzichte van
2.

3.

4.

de vereniging (artikel 4 lid 1 sub b Statuten).
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door een schriftelijk verzoek hiertoe te richten
aan de directeur van de vereniging. Het bestuur besluit over de toelating van leden (artikel 5
Statuten).
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Indien het lidmaatschap gedurende een
kalenderjaar wordt ingegaan, zal de voor dat jaar geldende contributie tijdsevenredig worden
verminderd.
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd door een schriftelijk verzoek hiertoe te
richten aan de directeur van de vereniging. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt tegen
het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 12
maanden (artikel 6 lid 3 Statuten).

Artikel 3. Geassocieerd lidmaatschap
1.

2.
3.
4.

Natuurlijke en rechtspersonen en/of personenvennootschappen die de activiteiten van de
vereniging wensen te ondersteunen maar die niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in
artikel 4 lid 1 sub a en b van de Statuten, kunnen een aanvraag indienen om te worden toegelaten
als geassocieerde (artikel 4 lid 2 Statuten).
Het bestuur besluit over de toelating van geassocieerde leden.
Artikel 2 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement is van toepassing op geassocieerde leden.
Het geassocieerde lidmaatschap geeft recht op deelname aan een of meer commissies en/of
expertgroepen binnen de vereniging zonder dat hieraan een stemrecht kan worden ontleend.

Artikel 4. Commissies
1.
2.
3.

Het bestuur besluit over de instelling en de opheffing van commissies (artikel 20 Statuten)
Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en indien van toepasssing de vicevoorzitter van een commissie.
Het lidmaatschap van een commissie staat in beginsel open voor alle leden van de vereniging
alsook leden van aangesloten brancheorganisaties.

Artikel 5. Contributie
1.
2.

3.

Leden genoemd in artikel 4 lid 1 sub a en b van de Statuten zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage (artikel 7 Statuten).
Bepalend voor de hoogte van de contributie is de in het peiljaar gerealiseerde omzet in of
indirect ten behoeve van het levensmiddelenkanaal. Indien de omzet feitelijk niet door het lid
zelf wordt gefactureerd, maar door een andere entiteit binnen het concern of de organisatie
waarvan het lid deel uitmaakt, dan is de omzet zoals gefactureerd door bedoelde entiteit
bepalend voor de hoogte van de contributie.
Omzet in dit artikel wordt gedefinieerd als: netto gefactureerde omzet exclusief BTW (en
exclusief eventuele accijnzen) van alle leveranties, zowel eindproduct
(consumentenproducten) alsmede grondstoffen, halffabrikaten en/of ingrediënten ten
behoeve van de productie van eindproducten, aan in Nederland gevestigde afnemers. Alle
omzet gefactureerd aan in het buitenland gevestigde afnemers valt derhalve buiten de

4.

definitie van omzet.
Levensmiddelenkanaal in dit artikel wordt gedefineerd als: alle kanalen waarlangs
levensmiddelen de eindgebruiker doorgaans bereiken. Zij omvatten in ieder geval:
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supermarkten
speciaalzaken in levensmiddelen
drogisterijzaken
catereraars
horeca
pompshops, NS-kiosks, etc.
groothandels- en grootverbruiksorganisaties die geheel of overwegend leveren aan de
hierboven opgesomde kanalen
5.

producenten die geheel of overwegend leveren aan de hierboven opgesomde kanalen.
Als peiljaar geldt het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de contributie wordt vastgesteld.
De contributie wordt in beginsel ieder jaar door het bestuur vastgesteld voor aanvang van het
verenigingsjaar waarop de contributievaststelling betrekking heeft.
Alle leden dienen opgave te doen aan het bureau van de vereniging van de gerealiseerde
omzet in het betreffende peiljaar. Voor brancheorganisaties (artikel 4 lid 1 sub b Statuten)
geldt dat zij opgave dienen te doen van de getotaliseerde door hun leden gerealiseerde omzet.
De omzetopgave geschiedt door alle leden bij de inwerkingtreding van deze
contributieregeling in 2007 en daarna in beginsel om het jaar. Het bestuur heeft de
bevoegdheid om van dit beginsel af te wijken met het oog op een zo laag mogelijke
administratieve belasting van de leden.
De omzetopgave geschiedt bij toetreding tot de vereniging door het overleggen van een
accountantsverklaring of een kopie van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening.
De directeur van de FNLI kan besluiten van deze procedure af te wijken indien daar
zwaarwegende redenen voor bestaan. In navolgende jaren kan het bureau opnieuw verzoeken

6.
7.

8.

9.

om het overleggen van een accountantsverklaring of een kopie van een door een accountant
goedgekeurde jaarrekening.
Het bureau van de vereniging is gehouden om de bedoelde omzetgegevens met de grootst
mogelijke vertrouwelijkheid te behandelen
Indien een lid ex artikel 4 lid 1 sub a Statuten over de door hem gerealiseerde omzet
contributie aan de vereniging heeft afgedragen, wordt de door dit lid vertegenwoordigde
omzet in mindering gebracht op de omzet waarover een brancheorganisatie c.q.
brancheorganisaties wordt/worden aangeslagen, voor zover deze omzet valt binnen de door
de betreffende brancheorganisatie(s) gerepresenteerde productcategorieën.
Indien een brancheorganisatie contributie heeft afgedragen over de door een lid ex artikel 4
lid 1 sub a Statuten gerealiseerde omzet, wordt dit lid over deze omzet niet door de
vereniging aangeslagen.
De contributie wordt conform onderstaande tabel vastgesteld op 0,12 promille van de
gerealiseerde omzet. Voor leden ex artikel 4 lid 1 sub a Statuten met een (geconsolideerde)
omzet hoger dan € 100 miljoen geldt een degressief tarief voor het omzetgedeelte dat de grens
van 100 miljoen euro overstijgt, conform de onderstaande tabel. De maximaal te betalen
contributie voor deze leden wordt vastgesteld op € 60.000. Voor leden ex artikel 4 lid 1 sub a
Statuten met een (geconsolideerde) omzet lager dan € 2,5 miljoen geldt een minimum
contributie van 0,12 promille van € 2,5 miljoen.
Schijf 1

2,5-100 miljoen

0,12 promille

Schijf 2

100-150 miljoen

0,11 promille

Schijf 3

150-250 miljoen

0,10 promille

Schijf 4

>250 miljoen

0,09 promille

Goedgekeurd 3 oktober 2013

10. Indien een lid ex artikel 4 lid 1 sub a Statuten aangesloten is bij meerdere brancheorganisaties
die alle lid zijn van de vereniging, dan dient hij de contributie over zijn totale omzet direct aan
de vereniging af te dragen om in aanmerking te komen voor het degressieve tarief ex lid 10.
11. Voor leden wier omzet voor meer dan 80 procent voortkomt uit de productie en levering van
grondstoffen, halffabrikaten en/of ingrediënten, geldt een contributietarief ter hoogte van 80
procent van de in lid 10 genoemde bedragen.
12. Voor geassocieerde leden geldt een contributie van € 10.000 per commissie en/of expertgroep
waarin zij deelnemen.
Artikel 6. Contributiecommissie
1.

Het bestuur benoemt een contributiecommissie, bestaande uit niet-bestuursleden, aan wie
leden geschilpunten ten aanzien van de contributievaststelling kunnen voorleggen. De
adviezen van deze commissie aan het bestuur van de vereniging hebben een bindend
karakter.

Artikel 7. Registratie van namen en adressen
1.

De leden genoemd in artikel 4 lid 1 sub a en b Statuten en de geassocieerde leden genoemd in
artikel 4 lid 2 Statuten verstrekken de correcte namen en adressen (waaronder de naam en het
email-adres van één vaste contactpersoon) van al hun leden aan de FNLI. Mutaties zullen
doorgegeven worden aan de FNLI zodra die bekend zijn, zodat altijd over de meest actuele
gegevens beschikt kan worden.

Artikel 8. Gedragscode Mededingingsrecht
1.

De FNLI kent een Gedragscode Mededingingsrecht. Deze Gedragscode beschrijft de manier
waarop de FNLI omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De Gedragscode is
bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werk van de vereniging: de
medewerkers van het verenigingsbureau, maar ook bestuurs-, commissie- werkgroepleden.
Brancheorganisaties dienen ervoor zorg te dragen dat de richtlijnen uit de Gedragscode in
hun eigen organisatie worden nageleefd. Zij kunnen hiertoe de richtlijnen uit Gedragscode
van toepassing verklaren in de eigen organisatie dan wel ervoor zorg dragen dat een eigen
gedragscode van gelijke strekking wordt gehanteerd.
Het bestuur kan de Gedragscode aanpassen aan relevante wijzigingen in het
mededingingsrecht of de NMa Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen.
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