Huishoudelijk Reglement Stichting EKO
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in samenhang met de statutenwijziging van najaar 2016. In
artikel 4.5 is opgenomen dat Stichting EKO een huishoudelijk reglement opstelt waarin de
onderstaande zaken geregeld worden.

1. Vertegenwoordigde organisaties in Stichting EKO
Het bestuur van Stichting EKO is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter plus minimaal twee,
bij voorkeur zeven en maximaal acht vertegenwoordigers van de ‘dragende organisaties’ van de
Nederlandse biologische sector, (Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging) en de stakeholders
Horeca en Consumenten. Minimaal één van de vertegenwoordigers van een dragende organisatie is
tevens actief bestuurslid van de betreffende organisatie. De organisaties dienen derhalve de
doelstellingen (Artikel 2) van Stichting EKO te onderschrijven. De bestuursleden vertegenwoordigen
het belang van alle leden in de organisatie - en dienen voor hun rol in het bestuur van stichting EKO
keurmerk het mandaat van hun vereniging te hebben. Zij moeten derhalve de betekenis van EKO i.r.t.
het bredere belang van biologische productie en markt kunnen plaatsen.
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voorkeur)
2
2
2
1
1

Het aantal rechthebbende organisaties op een of twee bestuurszetels in het bestuur van Stichting
EKO kan alleen worden uitgebreid middels een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en
goedkeuring hiervan door het bestuur van Stichting EKO.
2. Voordracht en benoeming van bestuursleden
2.1. Minimaal een half jaar voor het verstrijken van de zittingsperiode van een bestuurslid wordt
door de betreffende in lid 1 genoemde primaire stakeholder organisatie die het lid voorgedragen
heeft, door Stichting EKO op de hoogte gesteld van het verstrijken van de
zittingsperiode en verzocht om een nieuwe voordracht te doen, dan wel het bestuurslidmaatschap
met een tweede zittingsperiode te verlengen.
2.2. De onder lid 1 genoemde organisaties doen minimaal 3 maanden voor het verstrijken
van de statutaire zittingsperiode van 4 jaar van hun vertegenwoordigende bestuurslid/leden,
een voordracht voor verlenging van de bestaande vertegenwoordiger met een tweede
termijn van vier jaar, dan wel voordracht van een nieuwe kandidaat voor een eerste periode van vier
jaar.
2.3. Het voor te dragen bestuurslid moet licentiehouder van het EKO keurmerk zijn.
2.4. De voordracht wordt, indien het een nieuwe kandidaat betreft, voorzien van een CV,
waarin de kennis, ervaring, opleiding en geschiktheid van de betreffende kandidaat
wordt beschreven.
2.5. Het bestuur neemt een besluit over verlenging van een bestaand bestuurslid voor een tweede
termijn, dan wel de voorgedragen nieuwe kandidaat op basis van geschiktheid betreffende het
opgestelde functieprofiel en het onder lid 3 vereiste criterium van EKO licentiehouderschap.
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2.6. Het bestuur heeft het recht om een kandidaat af te wijzen, als deze ongeschikt geacht wordt
om de bestuurstaak goed uit te voeren.
2.7. Bij aanvaarding van de voorgedragen kandidaat maakt het bestuur dit
binnen 14 dagen na besluit schriftelijk kenbaar aan de voordragende organisatie. Het
nieuwe bestuurslid wordt voor de eerstvolgende vergadering uitgenodigd.
2.8. Bij afwijzing van de voorgedragen kandidaat maakt het bestuur dit binnen 14 dagen
na besluit schriftelijk kenbaar aan de voordragende organisatie met een duidelijke
motivatie. Tevens vindt dan het verzoek plaats om een nieuwe kandidaat voor te dragen
en treedt dezelfde procedure vanaf lid 2.2 tot en met 2.8 weer in werking.
2.9. Indien een onder lid 1 genoemde organisatie langer dan een half jaar in gebreke blijft
met de voordracht van een kandidaat, dan heeft het bestuur het recht om zelf een kandidaat,
die de betreffende stakeholderorganisatie kan vertegenwoordigen, voor te dragen en te
benoemen.
2.10. Indien na drie voordrachten volgens de beoordeling van het bestuur geen geschikte kandidaat
is voorgedragen, heeft het bestuur het recht om zelf een vertegenwoordiger namens de
betreffende stakeholderorganisaties voor te dragen en te benoemen.
3. Zittingsduur van bestuursleden
De zittingsduur van benoemde bestuursleden is vastgesteld op 4 jaar, met mogelijkheid tot
verlenging met een tweede termijn van 4 jaar. Deze termijn kan verlengd worden met maximaal 1
jaar indien er nog geen nieuwe voordracht vanuit de primaire stakeholderorganisatie heeft plaats
gevonden.
4. Zittingsduur van voorzitter
De zittingsduur van de voorzitter is vastgesteld op 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met een
tweede termijn van 4 jaar. De laatste termijn kan verlengd worden met maximaal 1 jaar indien er nog
geen geschikte opvolger gevonden is.
5. Directeur
Bionext draagt op verzoek van Stichting EKO-keurmerk een directeur voor. Bionext kan voorts
inhoudelijke, secretariële en financieel-administratieve ondersteuning aan Stichting EKO verlenen.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd om de directievoering anders te regelen - binnen de grenzen die
de Statuten aangeven - als het daartoe aanleiding ziet. De honorering van de directeur valt onder de
totale onderlinge financiële afspraken.
6. Aandachtspunten vertegenwoordigers
6.1 Biohuis:
• Minimaal 1 vertegenwoordiger is bestuurslid van Biohuis
• Hij/zij is licentiehouder van Stichting EKO en onderschrijft het doel, de visie en missie van
Stichting EKO
• Vaardigt een vertegenwoordiging af uit zowel plantaardige als dierlijke sector
• Hij/zij handelt in het brede belang van alle leden van de vereniging
• Hij/zij is proactief
6.2 Biowinkelvereniging
• Hij/zij is bestuurslid van Biowinkelvereniging (minimaal één)
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•
•
•

Hij/zij is certificaathouder van Stichting EKO en onderschrijft het doel, de visie en missie van
Stichting EKO
Hij/zij handelt in het brede belang van alle leden van de vereniging
Hij/zij is proactief

6.3 BioNederland
• Hij/zij is bestuurslid van BioNederland (minimaal één)
• Minimaal één licentiehouder die ook het EKO-keurmerk voert
• Hij/zij is licentiehouder van Stichting EKO en onderschrijft het doel, de visie en missie van
Stichting EKO
• Hij/zij handelt in het brede belang van alle leden van de vereniging
• Hij/zij is proactief
6.4 Horeca
• Hij/zij moet een relatief groot deel van de aangesloten Horeca kennen (goed netwerk);
• Met oog op aantrekkingskracht dien hij/zij ook zichtbaar/gerespecteerd te zijn in het nietEKO deel van de horeca. Moet kruisverbanden weten te leggen met andere stromingen.
• Hij/zij is EKO certificaathouder, bij voorkeur EKO goud 100%. Als daar geen beschikbare
kandidaat beschikbaar is Goud of Zilver certificaathouder
• Hij/zij onderschrijft het doel, de visie en missie van Stichting EKO
• Hij/zij is proactief

6.5 Consument
• Hij/zij is professioneel deskundig op het gebied van (duurzaam) consumentengedrag en
voeding
• Hij/zij is bij voorkeur verbonden aan een consumentenorganisatie
• Hij/zij neemt deel ‘zonder last- of ruggespraak’ t.o.v. deze consumentenorganisatie
• Hij/zij onderschrijft het doel, de visie en missie van Stichting EKO
• Hij/zij is proactief
.
7. Overig
In alle gevallen waarin de statuten noch dit Huishoudelijk Reglement op dit moment voorzien
ten aanzien van de voordracht en benoeming van bestuursleden, neemt het bestuur een besluit en
past daarop het Huishoudelijk Reglement aan.
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