1

STATUTEN
Ten Hagen & Schot
Notarissen
Buikslotermeerplein 416
1025 WP Amsterdam
Postbus 36094
1020 MB Amsterdam
Tel. 020 – 6 36 99 11
Fax 020 – 6 36 09 58

Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging Gemeentelijk Platform
Kabels en Leidingen.
De vereniging gebruikt als afkorting de aanduiding GPKL.
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede.
Doel
Artikel 2
1.
De vereniging stelt zich ten doel:
a.
de behartiging van de gemeentelijke belangen bij de
totstandkoming van wetgeving, regelgeving, beleidsregels en
technische, financiële en juridische afspraken ter zake van de
ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
b.
het uitwisselen van kennis en ervaring en informatie tussen de
leden, en partijen buiten de vereniging;
2.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
het uitdragen van opvattingen over alle aspecten die te maken
hebben met de ondergrondse infrastructuur van kabels en
leidingen, op alle betrokken politieke en bestuurlijke niveaus,
alsmede naar instellingen en marktpartijen die hierbij van invloed
zijn;
b.
het opstellen of doen opstellen van modelregels,
modelverordeningen, modelovereenkomsten of protocollen die de
leden kunnen gebruiken ter zake van de ondergrondse
infrastructuur;
c.
het samenwerken met andere organisaties met een soortgelijk of
aanverwant doel;
d.
het geven of doen geven aan de leden van adviezen op technisch,
financieel en juridisch gebied ter zake van de ondergrondse
infrastructuur;
e.
het uitgeven of doen uitgeven van periodieke schriftelijke
informatie over de ondergrondse infrastructuur, dan wel in digitale
vorm;
f.
het verzorgen of doen verzorgen van cursussen en opleidingen;
g.
het organiseren of doen organiseren van bijeenkomsten of
congressen over ondergrondse infrastructuur van kabels en
leidingen.
Duur
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Leden
Categorieën
Artikel 4
1.
De vereniging kent:
a.
gewone leden;
b.
buitenleden.
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Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder
verstaan zowel de gewone leden, als de buitenleden, tenzij het
tegendeel blijkt.
2.
Gewone leden kunnen slechts zijn Nederlandse gemeenten of
rechtspersonen die als lid zijn toegelaten tot de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.
3.
Buitenleden zijn zij, aan wie de vereniging niet de volledige
lidmaatschapsrechten of -plichten van een gewoon lid toekent.
Buitenleden worden niet aangemerkt als leden in de zin van het
Burgerlijk Wetboek. De inhoud van dit buitenlidmaatschap wordt
contractueel met de betrokkene overeengekomen.
Toelating
Artikel 5
1.
De aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk
te geschieden bij het bestuur, waarbij tevens een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger van de gemeente wordt aangewezen, alsmede
zo mogelijk diens plaatsvervanger.
2.
Het bestuur beslist omtrent de toelating tot het lidmaatschap en de
categorie van het lidmaatschap. De beslissing van het bestuur wordt zo
spoedig mogelijk schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld, en op
welke datum het lidmaatschap aanvangt.
3.
De leden worden ingeschreven in een door het bestuur te houden en bij
te houden ledenadministratie onder vermelding van de categorie waarin
het lid is ingedeeld alsmede de contributiecategorie. De
ledenadministratie vermeldt tevens de vaste vertegenwoordiger en de
plaatsvervanger.
Schorsing lid
Artikel 6
1.
In het geval waarin het bestuur bevoegd is tot opzegging van het
lidmaatschap kan het bestuur ook in plaats daarvan het lid voor een
termijn van ten hoogste één jaar schorsen. De schorsing wordt bij
aangetekend schrijven medegedeeld.
2.
Indien de schorsing meer dan zes maanden heeft geduurd, is beroep
mogelijk op de algemene vergadering. De schorsing kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden opgeheven.
3.
Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn
lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door opzegging door het lid;
b.
door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden door het
bestuur:
i.
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt;
ii.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c.
door ontzetting.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
geschieden, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van
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een termijn van zes maanden. Opzegging van het lidmaatschap op een
kortere termijn is ook in geval van beperking van de rechten van een lid
of verzwaring van zijn verplichtingen niet toegestaan.
3.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, alsmede
ontzetting, geschiedt met opgave van redenen bij aangetekende brief,
welke tevens vermeldt op welke datum het lidmaatschap een einde
neemt. Voordat het bestuur een besluit tot opzegging neemt moet het
lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt overwogen, in de
gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van het bestuur te
verdedigen. Tegen een besluit tot ontzetting staat binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de
algemene vergadering.
4.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij de algemene
vergadering goedkeurt dat de bijdrage slechts gedeeltelijk verschuldigd
is.
Verplichtingen van de leden
Jaarlijkse bijdrage
Artikel 8
1.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
a.
De jaarlijkse bijdrage voor de gewone leden bestaat uit een bedrag
per inwoner, verhoogd met een bedrag dat is gerelateerd aan de
grootteklasse van de gemeente.
b.
De gewone leden worden op grond van inwoneraantallen
ingedeeld in contributiecategorieën.
2.
De algemene vergadering is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een
bijdrage te verlenen.
Algemene vergadering
Bevoegdheden
Artikel 9
1.
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt, maar in ieder geval een algemene vergadering
uiterlijk in de maand juni, de zogenaamde jaarvergadering.
3.
In deze laatst bedoelde vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a.
het jaarverslag en de jaarrekening;
b.
een voorstel tot décharge van het bestuur voor het gevoerde
beleid;
c.
de contributie en de begroting voor het volgende jaar voorzien van
een toelichting;
d.
voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
e.
het beleidsplan voor het komende jaar;
f.
benoemingen van leden van het platform.
Vergaderingen
Artikel 10
1.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De
termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken voorafgaande
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aan de dag van de vergadering. Indien ter beoordeling van het bestuur,
dwingende redenen daartoe aanleiding geven, kan het bestuur de
algemene vergadering op een kortere termijn bijeenroepen.
2.
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk of
per e-mail met ontvangstbevestiging. Bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
3.
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of diens
plaatsvervanger. Zijn dezen ter vergadering niet aanwezig, dan treedt
het qua anciënniteit oudst aanwezige bestuurslid op. Wordt aldus niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelf
daarin.
4.
Het bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op
schriftelijk verzoek van ten minste een tiende deel van de leden. De
bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek
gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
5.
Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen
gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
6.
Over onderwerpen die niet geagendeerd zijn, kan wel worden
gedebatteerd, maar kunnen geen besluiten worden genomen.
Stemrecht
Artikel 11
1.
Ieder lid van de algemene vergadering, behoudens de voorzitter, heeft
één stem.
2.
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
3.
Geldige besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4.
De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt. Bij huishoudelijk reglement kunnen
nadere regels worden gesteld omtrent stemmingen.
5.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
6.
Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
7.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft
dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt
herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het
grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is diegene
gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking
van de stemmen beslist de voorzitter.
Boekjaar
Artikel 12
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Het boekjaar is het kalenderjaar.
Rekening en verantwoording
Artikel 13
1.
Op voorstel van het bestuur benoemt de algemene vergadering een
registeraccountant, dan wel een accountant-administratieconsulent, die
jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en
goedkeurt, alvorens het bestuur de door haar getekende jaarrekening
en het jaarverslag aan de algemene vergadering voorlegt.
2.
Het bestuur is verplicht aan de accountant alle door hem gewenste
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
3.
Zodra de algemene vergadering de jaarrekening heeft vastgesteld, zal
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het afgelopen
boekjaar, voorzover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of dat beleid aan
de algemene vergadering is bekend gemaakt.
4.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om een
rekeningcommissie in te stellen.
Bestuur
Samenstelling
Artikel 14
1.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit minimaal
drie en maximaal zeven personen, welk aantal door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
2.
De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen lid. Zodra een
vertegenwoordiger van een lid wordt benoemd tot voorzitter van het
bestuur, verliest deze persoon zijn kwaliteit van vertegenwoordiger als
bedoeld in artikel 5 lid 1, en neemt zijn plaatsvervanger zijn plaats in als
vertegenwoordiger van het desbetreffende lid.
3.
De leden van de algemene vergadering hebben het recht naast de
voordracht die door het bestuur wordt opgemaakt, voor een vacature in
het bestuur een of meer voordrachten te maken. Zulk een voordracht
kan slechts worden gedaan door ten minste tien leden van de algemene
vergadering. De voordracht dient schriftelijk te geschieden, voorzien van
de handtekeningen van de voorstellers, zomede een bereidverklaring
van de voorgedragen persoon.
De kandidaatstelling dient uiterlijk één week voor de vergadering waar
over de benoeming wordt gestemd, door de secretaris zijn ontvangen.
4.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
De overige bestuursfuncties, waaronder die van vice-voorzitter,
secretaris en penningmeester worden door de bestuurders in onderling
overleg verdeeld. Een bestuurslid, behalve de voorzitter, kan meerdere
bestuursfuncties gelijktijdig vervullen.
Benoeming, aftreden, schorsing en ontslag
Artikel 15
1.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
2.
Alleen natuurlijke personen die de vaste vertegenwoordiger van een lid
zijn kunnen tot bestuurslid worden benoemd. De te benoemen voorzitter
behoeft geen vaste vertegenwoordiger van een lid te zijn, maar dient bij
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voorkeur wel ambtenaar te zijn in dienst van een lid. In ieder geval dient
de voorzitter de doelstelling te onderschrijven.
3.
De bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar. Het
bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een aftredend bestuurslid is
terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn
voorganger in.
4.
Een bestuurslid (met uitzondering van de voorzitter) houdt op
bestuurslid te zijn op de dag waarop het bestuurslid niet langer meer het
lid vertegenwoordigt, of het betreffende lid het lidmaatschap van de
vereniging verliest.
5.
De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of
ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of
door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.
Taken van het bestuur
Artikel 16
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en behartigt de
belangen van de leden naar alle relevante partijen.
2.
Tot de taken van het bestuur dienen onder meer te worden gerekend
alle activiteiten die in artikel 2 genoemd zijn, alsmede het voeren van de
financiële administratie, de ledenadministratie en het secretariaat, het
voeren van het personeelsbeleid, de dienstverlening aan de leden, het
geven van informatie, het voeren van landelijke publiciteit.
3.
Het bestuur vormt tevens het bestuur van het platform zoals
omschreven in artikel 18.
4.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door werkgroepen en commissies.
Bevoegdheid van het bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 17
1.
Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is
gedaald blijft het bestuur bevoegd, doch is verplicht zo snel mogelijk in
de vacature te voorzien.
2.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur alsmede door twee gezamenlijke handelende bestuursleden
waaronder de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.
Platform
Samenstelling
Artikel 18
1.
Het platform bestaat uit leden die op voordracht van het bestuur door de
algemene vergadering daarin zijn benoemd. Deze benoeming is telkens
voor drie jaar. Herbenoeming is mogelijk.
2.
Het bestuur van het platform wordt gevormd door het bestuur van de
vereniging.
3.
Het bestuur houdt de lijst bij van leden van het platform, alsmede het
moment van benoeming.
Vergaderingen
Artikel 19
1.
Het platform vergadert ten minste twee maal per jaar, en voorts zo
dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
2.
Het platform wordt bijeengeroepen door het bestuur. De termijn van de
oproeping bedraagt ten minste twee weken voorafgaande aan de dag
van de vergadering. Indien, ter beoordeling van het bestuur, dwingende
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redenen daartoe aanleiding geven, kan het bestuur het platform op een
kortere termijn bijeenroepen.
3.
De bijeenroeping van het platform geschiedt schriftelijk of per e-mail met
ontvangstbevestiging. Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.
4.
Het platform wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of diens
plaatsvervanger. Zijn dezen ter vergadering niet aanwezig, dan treedt
het qua anciënniteit oudst aanwezige bestuurslid op. Wordt aldus niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet het platform zelf daarin.
5.
Het bestuur is verplicht het platform bijeen te roepen op schriftelijk
verzoek van ten minste een tiende deel van de platformleden. De
bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier
weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek
gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
6.
Van het verhandelde in het platform worden notulen gemaakt, die door
het platform worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris
worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de
leden van de vereniging gebracht.
7.
Over onderwerpen die niet geagendeerd zijn, kan wel worden
gedebatteerd, maar kunnen geen besluiten worden genomen.
Taken platform
Artikel 20
1.
Het platform behandelt alle onderwerpen die voor de vereniging van
belang zijn.
2.
Het platform adviseert over alle activiteiten die genoemd worden in
artikel 2.
3.
Het platform kan zich laten bijstaan of doen laten bijstaan door het
secretariaat-projectbureau.
Secretariaat - projectbureau
Artikel 21
1.
Het bestuur kan met instemming van de algemene vergadering de
uitvoering van een aantal taken opdragen aan een secretariaat –
projectbureau. De taken en verantwoordelijkheden hiervan worden door
het bestuur vastgesteld, gehoord het platform.
2.
Het bestuur kan met instemming van de algemene vergadering deze
taak ook aan een derde opdragen.
Zelforganisaties
Artikel 22
1.
Indien leden zich binnen het verenigingsverband op een of andere
manier gezamenlijk willen inzetten voor één of meerdere doelen van de
vereniging, kunnen zij de status van ‘zelforganisatie van de vereniging’
aanvragen bij het bestuur. Deze aanvraag moet schriftelijk worden
ingediend, vergezeld van een beleidsplan, eventueel een huishoudelijk
reglement en de namen van een verantwoordelijk bestuur van de
beoogde zelforganisatie.
2.
Na goedkeuring van deze zelforganisatie, gelet op de geformuleerde
doelstellingen, het beleidsplan en het eventueel bijgevoegde
huishoudelijk reglement kan het bestuur, gehoord het platform, aan
deze zelforganisatie voor haar activiteiten desgevraagd middelen
toewijzen.
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3.

Ondanks de zelfstandigheid waarmee een zelforganisatie op kan treden,
bezit zij geen rechtspersoonlijkheid.
Overigens is de zelforganisatie is gerechtigd de naam ‘zelforganisatie’
van het ‘Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen’ te gebruiken.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 23
1.
Door de algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement worden
vastgesteld op voorstel van het bestuur.
2.
Op vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement is het
bepaalde omtrent statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
3.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met
de wet of de statuten.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 24
1.
Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging wordt
drie maanden voor de algemene vergadering waarin dat voorstel wordt
behandeld aan de leden ter kennis gebracht.
2.
In geval van statutenwijziging dient bij de oproeping aan de algemene
vergadering de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging te
worden meegezonden aan de leden. Het bestuur is gehouden ten
minste vijf dagen voor de algemene vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na
afloop van de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3.
Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste tweederde (2/3e) van de uitgebrachte
stemmen.
4.
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden
genomen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering,
waarin ten minste drievierde (3/4e) van de gewone leden aanwezig is en
met een meerderheid van ten minste drievierde (3/4e) van de
uitgebrachte stemmen. Het ontbindingsbesluit noemt de vereffenaars,
het doel van het eventuele batig saldo, alsmede de bewaarder van
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers.
5.
Indien in de algemene vergadering, bedoeld in het vorige lid niet het
vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen twee maanden een
tweede algemene vergadering gehouden, welke over het voorstel kan
beslissen ongeacht aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid
van ten minste drievierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen.
6.
De vereniging wordt van rechtswege ontbonden zodra het ledenaantal
daalt tot minder dan tien. Ook in dat geval dienen de statutaire en
wettelijke bepalingen omtrent vereffening zoveel mogelijk te worden
nageleefd.
7.
Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot
statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen
passeren.
Vereffening
Artikel 25
1.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist geschiedt de vereffening
door het bestuur.
2.
Het bestuur wijst een bewaarder aan.
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3.

Na rekening en verantwoording aan de algemene vergadering zal aan
een eventueel batig saldo door de algemene vergadering een
bestemming moeten worden gegeven, zoveel mogelijk
overeenkomende met het doel van de vereniging. In geval van
ontbinding van rechtswege zal het batig saldo ten goede komen aan de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

