STATUTEN STICHTING VERVROEGDE UITTREDING (RVU) WATERBOUW
Artikel 1. Naam en zetel.
1. De stichting draagt de naam:
Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.
Artikel 2. Begripsbepalingen.
Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:
a.
de stichting: de Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw;
b.
het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in deze statuten;
c.
de cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigenregelingen (BTER)
Waterbouw;
d.
sector: de waterbouw;
e.
de statuten: de statuten van de stichting;
f.
werknemer: een werknemer als bedoeld in de cao en werknemers die in
dienst zijn van een werkgever die op basis van een vrijwillige aansluiting deelneemt
aan de RVU-regeling;
g.
de werkgever: een werkgever als bedoeld in de cao;
h.
uitvoeringsorganisatie: de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 11.1 van
deze statuten;
i.
de AOW: de Algemene Ouderdomswet 1956;
j.
AOW-gerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in artikel
7a eerste lid van de Algemene Ouderdomswet;
k.
uitkeringsgerechtigde: de werknemer die op grond van het reglement recht heeft
op een uitkering;
l.
RVU: Regeling Vervroegde Uittreding;
m.
de RVU-regeling: de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw zoals
vastgelegd in het Reglement Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw de dato één
april tweeduizend tweeëntwintig of de regeling die daarvoor in de plaats zal
komen;
n.
het Pensioenakkoord: het pensioenakkoord van het kabinet,
werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties van vijf juni tweeduizend
negentien, of enig daarvoor in de plaats komend principeakkoord omtrent het
Nederlandse pensioenstelsel, die de tijdelijke vrijstelling van de RVU heffing regelt .
Artikel 3. Doel.
De stichting heeft ten doel het verschaffen van uitkeringen aan werknemers, vallende
onder de tijdelijke vrijstelling van de RVU heffing, die door vervroegde uittreding ten
vroegste drie (3) jaar voorafgaande aan de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken,
één en ander met inachtneming van het Pensioenakkoord en de RVU-regeling, het
bepaalde in de cao en hetgeen door Cao-Partijen Waterbouw is of wordt bepaald.
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Artikel 4. Middelen ter bereiking van het doel.
1. De middelen van de RVU-regeling worden gevormd door de jaarlijks door de stichting
geheven premies, te weten:
- bij werkgevers: drie/tiende procent (0,30%) van het brutoloon; en
- bij werknemers: vijftien/honderdste procent (0,15%) van het brutoloon.
2. De in lid 1 genoemde premiepercentages kunnen jaarlijks door
Cao-Partijen Waterbouw worden herzien wanneer het aantal uitkeringsgerechtigden
die deelnemen in de regeling en het benodigde vermogen om de regeling uit te voeren
daartoe aanleiding geven. De aldus herziene premiepercentages zullen op de website
www.waterbouw.nl gepubliceerd worden en zullen, in afwijking van de hierboven in lid
1 genoemde premiepercentages, vanaf de besloten ingangsdatum leidend zijn voor de
premieheffing van de RVU-regeling.
3. De kosten die worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering, administratie en het
beheer komen ten laste van de onderhavige regeling.
Artikel 5. Vermogen en reserve.
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. het stichtingskapitaal;
b. de inkomsten ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 1;
c. renten; en
d. andere baten.
2. Eventuele overschotten zullen worden gestort in een reserve, waaruit bij tekorten kan
worden geput. Wanneer het tekort het bedrag van de reserve overtreft, zal het
verschil ten laste van het volgende boekjaar komen. Bij voldoende reserve kan een
overschot ten gunste van een volgend boekjaar komen.
Artikel 6. Deelnemers en bestuur.
1. Deelnemers in de stichting zijn:
a. de Vereniging van Waterbouwers, statutair gevestigd te Den Haag, hierna te
noemen: de Vereniging;
b. Nautilus International, statutair gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen:
Nautilus; en
c. CNV Vakmensen.nl, statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: CNV.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes (6) leden, die door het bestuur op
bindende voordracht van de deelnemers worden benoemd en waarbij de rechten van
voordracht als volgt, dan wel in de volgende verhouding zijn:
a. door de Vereniging: drie (3) leden;
b. door Nautilus: twee (2) leden; en
c. door CNV: één (1) lid.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester. Als secretaris
van de stichting treedt op de secretaris van Cao-Partijen Waterbouw.
4. De voorzitter wordt afwisselend gekozen uit de door Nautilus of CNV voorgedragen
bestuursleden. De penningmeester wordt gekozen uit de door de Vereniging
voorgedragen bestuursleden.
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5.

Bij ontstentenis of belet van één (1) bestuurslid kan door het bestuur (hetzij
schriftelijk, hetzij ter vergadering) een plaatsvervanger benoemd worden die door de
desbetreffende organisatie is aangedragen.
Een plaatsvervangend lid treedt bij ontstentenis of belet van het bestuurslid dat hij
vervangt, voor de duur van het belet of totdat een nieuwe bestuurder is benoemd,
volledig in diens rechten en positie als bestuurslid.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door
een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen.
6. Onder belet wordt in ieder geval verstaan schorsing, ziekte of onbereikbaarheid. In het
geval van ziekte en onbereikbaarheid treedt het belet op als er gedurende een termijn
van veertien (14) dagen geen mogelijkheid van contact tussen desbetreffende
bestuurder en het bestuur heeft bestaan.
7. Het bestuur blijft tot handelen bevoegd zolang één (1) of meer vacatures niet zijn
vervuld, onverminderd de verplichting van alle deelnemers binnen drie (3) maanden in
de vacature te voorzien.
8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, bij het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd, door ontslag hetzij op eigen verzoek, of door het bestuur, al
dan niet op verzoek van de deelnemer die het betreffende lid heeft voorgedragen,
alsmede door verloop van een termijn van drie (3) jaar sedert benoeming.
9. In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is beschreven kan een afgetreden
bestuurslid op de voorgeschreven wijze worden herbenoemd, telkens voor een
periode van voor drie (3) jaren, ook als hij in de loop van de nieuwe bestuurstermijn de
AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken.
10. Het bestuur kan één of meer adviseur(s) aanstellen, die het recht kan (kunnen) krijgen
de vergaderingen van het bestuur bij te wonen.
Artikel 7. Taken en bevoegdheden.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak
richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden
onderneming of organisatie(s).
2. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of
organisatie(s), meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover
alle relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of
er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de
met haar verbonden onderneming of organisatie(s).
3. Het bestuur is bevoegd tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen.
4. Het bestuur stelt ter uitvoering van deze statuten in ieder geval een reglement vast,
waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.
5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van vrijwillige aansluitingen overeenkomstig
het in artikel 3 omschreven doel.
6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar
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verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel is vermeld, is het bestuur niet
bevoegd voor het uitvoeren van zijn taken personeel in dienst te nemen.
De leden van het bestuur genieten ten laste van de geldmiddelen van de stichting geen
beloning.

Artikel 8. Vertegenwoordiging.
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van het voltallige bestuur
kan de stichting in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter, en bij
diens ontstentenis of belet door de penningmeester tezamen met de secretaris of een
ander lid van het bestuur.
Artikel 9. Vergaderingen en besluitvorming.
1. Het bestuur vergadert ten minste twee (2) keer per jaar en verder zo dikwijls de
voorzitter dan wel twee (2) andere bestuursleden zulks nodig achten.
2. De secretaris zendt aan alle bestuursleden ten minste zeven (7) dagen tevoren een
schriftelijke uitnodiging voor de vergadering, onder vermelding van de te behandelen
onderwerpen.
3. Indien in strijd is gehandeld met het bepaalde in het vorige lid, kan het bestuur
niettemin rechtsgeldig besluiten nemen, mits de afwezige bestuursleden voor de
aanvang der vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de
besluitvorming te zullen verzetten.
4. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van
stemming brengen de leden bedoeld in artikel 6 lid 2, sub a, tezamen steeds drie (3)
stemmen uit, met dien verstande dat ieder van de hier bedoelde ter vergadering
aanwezige leden één (1) stem uitbrengt.
De leden bedoel in artikel 6 lid 2, sub b en c brengen eveneens tezamen steeds drie (3)
stemmen uit met dien verstande dat van die drie (3) stemmen er twee (2) worden
uitgebracht door de leden bedoeld in artikel 6 lid 2, sub b en één (1) door het lid
bedoeld in artikel 6 lid 2 sub c.
5. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt
mondeling.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door of vanwege de secretaris.
8. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering volgende op die
waarop zij betrekking hebben.
9. In voorkomende gevallen is de secretaris bevoegd tot het uitvoeren van de door het
bestuur genomen besluiten.
Artikel 10. Boekjaar en jaarstukken.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een
jaarrekening op, die een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van
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het vermogen van de stichting en van de ontwikkeling daarvan gedurende het
boekjaar. Daarnaast stelt het bestuur een bestuursverslag op, waarin het bestuur
rekenschap aflegt van het gevoerde beleid. De jaarrekening wordt overeenkomstig het
in artikel 3 genoemde doel respectievelijk activiteiten gespecificeerd en wordt
voorzien van een controleverklaring door een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid, waaruit blijkt dat de uitgaven
conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.
De jaarrekening, het bestuursverslag en de controleverklaring zullen ter inzage van de
bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers worden neergelegd ten kantore
van de stichting en op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
De in lid 3 genoemde stukken zullen op aanvraag aan de bij de stichting betrokken
werkgevers en werknemers wordt toegezonden tegen betaling van de eventueel
daaraan verbonden kosten.
Voorafgaand aan het boekjaar stelt het bestuur een begroting voor het eerstvolgende
boekjaar vast. Deze begroting moet zijn ingericht en gespecificeerd naar het in artikel 3
van deze statuten genoemde doel. De begroting is beschikbaar voor de bij de stichting
betrokken werkgevers en werknemers.
De penningmeester doet de opgemaakte jaarstukken controleren door een door het
bestuur daartoe vooraf aangewezen registeraccountant, wiens verslag en
accountantsverklaring bij de jaarstukken worden gevoegd.

Artikel 11. Bureau en secretariaat.
1. De stichting kan de administratie van de RVU-regeling opdragen aan een
uitvoeringsorganisatie.
2. Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door het secretariaat van Cao-Partijen
Waterbouw.
3. De taken en bevoegdheden van het secretariaat kunnen in een door het bestuur vast
te stellen instructie nader worden omschreven.
4. De secretaris van Cao-Partijen Waterbouw bereidt de vergaderingen voor, zorgt voor
verslaglegging en opvolging van bestuursbesluiten.
5. Het is de secretaris verboden, hetgeen hem of haar namens de stichting blijkt of
medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn of haar opdracht met zich
meebrengt.
Artikel 12. Inning en werkgeversbijdragen.
1. De bijdragen, bedoeld in artikel 4 lid 1 worden geïnd en geadministreerd
overeenkomstig de in het reglement te stellen regelingen.
2. Tot gerechtelijk invordering der bijdragen wordt niet overgegaan dan krachtens besluit
van het bestuur.
Artikel 13. Statutenwijziging.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen mits deze wijziging niet strijdig is met
de doelstelling en verantwoordingsplicht van de stichting.
2. Een besluit tot statutenwijziging wordt door het bestuur van de Stichting genomen
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met volstrekte meerderheid van stemmen.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het
bestuur is verplicht een authentiek of digitaal afschrift van de akte van
statutenwijziging, neer te (doen) leggen bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
Besluiten, als in dit artikel bedoeld, behoeven de goedkeuring van de deelnemers,
genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 14. Ontbinding.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, nadat hiervoor van alle deelnemers
in de Stichting toestemming is verkregen
2. De Stichting wordt bovendien ontbonden:
a. na faillietverklaring hetzij door insolventie, hetzij door opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;
b. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Artikel 15. Vereffening.
1. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen noodzakelijk is.
2. De vereffening geschiedt volgens een door het bestuur op te stellen vereffeningsplan,
dat de goedkeuring van alle deelnemers in de stichting behoeft.
3. In dit vereffeningsplan wordt in ieder geval vastgelegd welke bestemming, na betaling
van alle schulden, aan de resterende bezittingen van de stichting zal worden gegeven,
met dien verstande dat het batig saldo wordt bestemd voor één of meerdere
doeleinden die aansluiten bij het in artikel 3 omschreven doel van de stichting.
4. Het bestuur is belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding of in het
vereffeningsplan, zoals bedoeld in de voorgaande leden, één of meer andere
vereffenaars zijn aangewezen.
5. Gedurende de vereffening blijven de statuten van de stichting, voor zover
noodzakelijk, van kracht.
6. Zodra het bestuur, en in de gevallen als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, de
vereffenaar/vereffenaars, geen bekende baten meer bekend zijn doen zij daarvan
opgaaf aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Artikel 16. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet wordt voorzien, beslist het
bestuur.
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