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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de stichting:

STICHTING BEHEER CERTIFICATIEREGELING ARBODIENSTEN,
gevestigd te Utrecht.
Laatste statutenwijziging d.d. twaalf januari tweeduizend verleden voor
Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, notaris met plaats van vestiging Zeist.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: "STICHTING BEHEER

mr-

CERTIFICATIEREGELING ARBODIENSTEN" hierna te noemen: "de

2.

-

stichting", en is gevestigd te Utrecht. De stichting is opgericht voor
onbepaalde tijd.
De stichting bestaat uit een bestuur, dat is samengesteld uit verschillende
deelnemers en een onafhankelijke voorzitter, en uit een Centraal College
van Deskundigen Arbodiensten.

-

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel het beheren van de Regeling certificatie
1.
arbodiensten (hierna te noemen de Regeling) ten behoeve van de
kwaliteit van de arbodienstverlening. De Regeling wordt gevormd door het
Reglement Certificatie Arbodiensten en de Richtlijn Arbodiensten. Tot één
juli tweeduizend twee maakt voorts de Overgangsregeling Certificatie
Arbodiensten onderdeel uit van de Regeling.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
in eigendom krijgen van de Regeling, het beeldmerk en het
a. het
woordmerk van het Certificaat Arbodienst;
het beheren en beschermen van de Regeling, het beeldmerk en
b.
hetwoordmerk van het Certificaat Arbodienst ten behoeve van de
certificatie van arbodiensten volgens het open systeem van de Raad
van Accreditatie;
het faciliteren van het functioneren van het Centraal College van
c.
Deskundigen Arbodiensten (CCvDA) waarin belanghebbenden zijn
vertegenwoordigd;
d. het bevorderen van een uniforme toepassing van de Richtlijn
Arbodiensten door meerdere certificerende instellingen, onder andere
door het organiseren van harmonisatiedagen;
e. het effectueren van een overeenkomst en heldere afspraken met de
Raad voor Accredditatie;
het
effectueren van een (model)overeenkomst en nadere afspraken met
f.
certificerende instellingen, met inachtneming van de voorgeschreven
aanwijzing door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
g. het gebruik maken van andere passende middelen.
BEZITTINGEN EN GELDMIDDEL EN FINANCIËN
Artikel 3.
-

-

-

-

-

-

-

-
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De inkomsten en bezittingen van de Stichting
bestaan uit:
a. inkomsten uit afdrachten voortvloeiende uit verlening
van certificaten in
het kader van de regeling;
subsidies, giften en donaties;
b.
baten op enigerlei andere wijze
c.
verkregen.

-

DEELNEMERS
Artikel 4.
1.

Deelnemers van de stichting kunnen zijn instellingen
danwel organisaties
die de belangen van belanghebbende vertegenwoordigen
en door het
bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Omtrent toelating van deelnemers beslist het
bestuur van de stichting.
Toelating kan worden geweigerd indien
het bestuur zwaarwegende
belangen aanwezig acht die zich
tegen toelating verzetten.
Het bestuur is samengesteld uit door
de groepen deelnemers voor te
dragen vertegenwoordigers en een door hen gezamenlijk
te benoemen
onafhankelijke voorzitter. Bij oprichting
stichting
de
van
vertegenwoordigen de deelnemers de
hierna genoemde groepen en zijn
met evenveel stemmen gepresenteerd. De
groepen deelnemers zijn:
1.
namens werkgeversorganisaties;

-

-

2.

-

3.

-

-

-

VNO-NCW
MKB Nederland
L TO Nederland

2.

namens werknemersorganisaties;

FNV
CNV
MHP
namens arbodiensten;
Branche Organisatie Arbodiensten (BOA)
Tegelijk met de benoeming
van een vertegenwoordiger vindt, op
voordracht van de desbetreffende groep deelnemers,
de benoeming van
een of twee plaatsvervanger(s) per groep
plaats. Een plaatsvervanger(s)
treedt (treden) op indien de vertegenwoordiger
van de groep verhinderd
is. De voorzitter heeft eveneens stemrecht; bij het
staken van de
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3.

-

BEËINDIGING VAN HET DEELNEMERSSCHAP

Artikel 5.
Het deelnemerschap wordt beëindigd:
1. door ontbinding van de deelnemer;
2. door opzegging van de deelnemer, welke opzegging
dient te geschieden
uiterlijk voor een oktober
van het lopende boekjaar;
3. door opzegging van het bestuur; het besluit hiertoe

-

kan alleen worden
genomen, wanneer de deelnemer heeft opgehouden aan de vereisten
van het deelnemerschap bij de statuten gesteld, te
voldoen of wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de stichting
niet nakomt, anderszins in strijd
handelt met de statuten, of de stichting
op onredelijke wijze benadeelt.
-

-

-

-
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BOEKJAAR. GELDELIJK BEHEER EN AFDRACHTEN VOEREN
CERTIFICAAT
Artikel 6.
Het boekjaar van de stichting valt gelijk
1.
met het kalenderjaar.
Het
bestuur stelt jaarlijks vóór de eerste december
2.
de begroting voor het
komende stichtingsjaar vast. Hierin zijn opgenomen vacantiegelden
voor
bestuursleden en leden van het Centraal College Deskundigen.
3. De penningmeester beheert, onder verantwoordelijkheid
van het bestuur
en overeenkomstig de vastgestelde begroting, de geldmiddelen
der
stichting.

-

-

-

De penningmeester zendt het bestuur uiterlijk in
de maand mei een
balans en ene staat van baten en lasten
over het voorafgaande boekjaar,
alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende
jaar. Deze
stukken worden door het bestuur in
vergadering,
een
te houden binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld.
5. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de
balans en de staat van
baten en lasten over te gaan, deze stukken
onderzoeken door een doorhen aan te wijzen registeraccountant,
danwel een door het bestuur te
benoemen commissie van twee personen die geen deel uit
mogen maken.
van het bestuur. De registeraccountant, danwel
de commissie, brengt
omtrent het onderzoek verslag uit aan het bestuur
en legt daaromtrent
een verklaring af.
Het bestuur stelt jaarlijks de afdrachten die
6.
aan de stichting betaald
dienen te worden opnieuw vast.
4.

.

-

-

-

-

-

BESTUUR;

SAMENSTELLING. BENOEMING EN ONTSLAG
Artikel 7.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit
1.
een zodanig aantal natuurlijke
personen als overeenkomt met het aantal groepen
deelnemers van de
stichting, in die zin dat elke
groep één bestuurslid aanwijst, doch
tenminste drie leden. De groepen deelnemers wijzen
een onafhankelijke
voorzitter aan. Het bestuur wijst een penningmeester
en een secretaris
aan, danwel in plaats van beide laatsten, een secretaris penningmeester.
2. Indien het aantal groepen deelnemers minder is dan drie,
kan iedere
groep meerdere bestuursleden benoemen, met dien
verstande dat iedere.
groep een gelijk aantal bestuursleden wordt
benoemd. Afgezien van de
voorzitter kunnen bestuursleden geen functie in het Centraal College
van
Deskundigen Arbodiensten
vervullen.
Bestuursleden, alsmede plaatsvervangend
3.
bestuursleden worden
benoemd door de groep welke wordt vertegenwoordigd.
Bestuursleden
kunnen telkens worden herbenoemd voor
een periode van drie jaar.
4. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te
maken
rooster; een volgens het rooster aftredende
bestuurder kan onmiddellijk
herbenoembaar (herkiesbaar) zijn. Het in een tussentijdse
vacature
benoemde bestuurslid neemt op het rooster de plaats in
van degene
wiens vacature werd voorzien.
-

-

.

-

-

-

-

-

-

-
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5.

Een bestuurslid defungeert:
a.
b.

c.

d.

e.

door zijn overlijden;
door zijn aftreden;
doordat hij failliet wordt verklaard of surséance
van betaling
aanvraagt;
door zijn ondercuratelestelling;
door zijn ontslag door de deelnemer, die het bestuurslid
heeft

benoemd;
doordat de deelnemer, die het bestuurslid heeft
f.
benoemd, faillietwordt verklaard of surséance van betaling
aanvraagt;
g. doordat de deelnemer, die het bestuurslid heeft benoemd, geen
deelnemer van de stichting meer is.
BESTUUR, TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 8.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
1.
Het bestuur is
bevoegd tot het verrichten van zodanige rechtshandelingen
die voor het
bereiken van het doel van de stichting nodig zijn. het bestuur is bevoegd
tot het aangaan van rechtshandelingen strekkende tot het
vervreemden
en verwerven van registergoederen.
2. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en verder zo dikwijls
als de voorzitter of een derde van de bestuurders het wenselijk
oordelen.
Het bestuur vergadert in voltalligheid en streeft naar consensus in
de
besluitvorming. Besluiten kunnen ter vergadering uitsluitend
worden
genomen bij voltalligheid van het bestuur en bij meerderheid van de
stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen
schriftelijk. Bij staking van de
stemmen omtrent zaken wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de
eerste
stemming geen meerderheid worden
verkregen, dan zal een nieuwe
stemming binnen drie weken plaats hebben. Indien ook dan geen
meerderheid verkregen wordt, zal bij tussenstemming
worden beslist
tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij
een
tussenstemming of een herstemming de
is
dan
het voorstel
stemmen,
verworpen.
3. De bijeenroeping van de bestuursvergadering geschiedt door de
secretaris en wel door middel van schriftelijke oproepingen,
verzonden
aan ieder van de bestuursleden, in welk oproepingen de te behandelen
onderwerpen zijn vermeld. De vergaderingen worden gehouden
ter
plaatse door de voorzitter
cas u quo de in de eerste zin van lid 2 van dit
artikel bedoelde bestuurders te bepalen. De termijn
van de oproeping tot
de bestuursvergaderingen bedraagt ten minste veertien
dagen, de dag
van de oproeping en die der vergadering niet mee gerekend.
4. Indien het bepaalde omtrent de wijze van oproeping of de termijn
van
oproeping niet in acht is genomen, danwel de te behandelen
onderwerpen niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen geldige besluiten
slechts worden genomen met algemene
stemmen in een
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Toegang tot de vergadering hebben de
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Indien het Centraal College van Deskundigen, zoals is genoemd in artikel.
10, daarom schriftelijk verzoekt, wordt een door het college te bepalenvertegenwoordiging uitgenodigd de bestuursvergadering waarin het door
haar aangedragen onderwerp wordt behandeld voor dat agendapunt bij te
-

5.

-

6.
7.

wonen.
De voorzitter leidt de vergaderingen, bij diens afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden door

-

de-

secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon
notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerst volgende
bestuursvergadering, waarin zij ten blijke van die vaststelling door de
voorzitter worden ondertekend.
8. Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch
slechts door een schriftelijke gevolmachtigde en voor een in de volmacht
vermelde vergadering.
Indien een bestuurslid niet aanwezig kan zijn en vertegenwoordiging niet
mogelijk is kan het bestuurslid zelf bepalen of er voldoende quorum voor
de vergadering is en de besluitvorming door kan gaan.
9. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen besluiten ook worden
genomen indien slechts tweederde van het aantal bestuurders in de
vergadering aanwezig is, mits de afwezige bestuurder of bestuurders
daarin uitdrukkelijk hebben toegestemd en uitstel van het nemen van
besluiten ter vergadering in redelijkheid niet kan worden gevergd.
10. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten nemen, mits ditschriftelijk, telegrafisch, per telex of per fax geschiedt en alle in functie
zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel
uitspreken. Van een en ander wordt aantekening gehouden in het
notulen register der bestuursvergaderingen; zodanige aantekening wordtgetekend door de voorzitter.
11. Het bestuur brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de deelnemers en
aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze partijen
hebben ieder voor zich en/of gezamenlijk het recht op formeel overleg
met het bestuur van de Stichting voor nadere informatie danwel het
bezwaar te doen blijken.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.
1.

2.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur,
dan wel de voorzitter en de secretaris tezamen.
Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meerbestuursleden en/of aan derden, om de stichting binnen de grenzen van
de volmacht te vertegenwoordigen.
-
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CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN EN PROJECTGROEPEN;SAMENSTELLING EN WERKWIJZE
Artikel 10
1.

2.

Het bestuur stelt het Centraal College van Deskundigen Arbodiensten in.
De leden van het College worden benoemd op voordracht van de groepen
deelnemers (zie artikel 4).
De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen dient
zodanig te geschieden dat de belanghebbende naar evenredigheid zijn
vertegenwoordigd en dat de deskundigheid van het College is
gewaarborgd. Het bestuur kan projectgroepen instellen, op voordrachtvan het Centraal College van Deskundigen.
Het Centraal College van Deskundigen adviseert gevraagd en
ongevraagd aan het bestuur inzake de toelating van deelnemers, de
samenstelling van het bestuur en de benoeming van de bestuursleden.
Het Centraal College adviseert gevraagd en ongevraagd aan
certificerende instellingen over de interpretatie en de uniforme toepassing
van de Regeling, en bewaakt de kwaliteit van de Regeling.
Het bestuur heeft het recht de adviezen van het College eenmaal
heroverweging terug te sturen aan het College. Daarna zijn de adviezen
van het Centraal College van Deskundigen voortvloeiend uit lid 3 en 4 ---.:...
bindend voor het bestuur, tenzij het doel en/of het voortbestaan van de
stichting naar het oordeel van het bestuur zich hiertegen
verzetten.
Voor zijn werkwijze, taken en bevoegdheden stelt het Centraal College
van Deskundigen Arbodiensten het Huishoudelijk Reglement Centraal
College van Deskundigen Arbodiensten vast.
-

-

3.

-

-

4.

5.

voor-

-

6.

-

-

CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN EN PROJECTGROEPEN;

-

VERTEGENWOORDIGEN
Artikel 11.
1.

Het Centraal College is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van
elk van de hierna genoemde groepen belanghebbenden. Bij de oprichting
van de stichting vertegenwoordigen de deelnemers deze groepen.
1. namens werkgeversorganisaties;
-

VNO-NCW
MKB Nederland
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2.

namens werknemersorganisaties;
FNV

CNV
MHP
namens arbodiensten;
Branche Organisatie Arbodiensten (BOA)
Er wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd. De benoeming van de
voorzitter behoeft de instemming van alle stemhebbende leden.
Bij afwezigheid van één vertegenwoordiger heeft de wel
aanwezige
vertegenwoordiger van de betreffende groep het recht het totaal aantal
3.

2.

HO/HK/99422101
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stemmen voor de groep uit te brengen.
De vertegenwoordigers van de groepen kunnen worden vervangen doorplaatsvervangende vertegenwoordigers welke leden door de
respectievelijke groepen worden aangewezen.
De groepen brengen een gelijk aantal stemmen uit. Bij staken van de
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien niet alle
groepen zijn vertegenwoordigd, wordt aan de ontbrekende groep(en) de
besluiten schriftelijk voorgelegd en veertien dagen de gelegenheid
gegeven te reageren. Mocht de reactie een afwijzing van het besluit
inhouden dan wordt het desbetreffende punt in de eerstkomende
-

-

-

3.

vergadering opnieuw ter definitieve afhandeling voorgelegd.
(Her)bènoeming van leden van het Centraal College vindt plaats voor de
tijd van drie jaar. Leden van het College handelen zonder last of
ruggespraak. Vertegenwoordigers rapporteren aan de groepen
deelnemers welke zij vertegenwoordigen. De vertegenwoordigende leden,
alsmede de plaatsvervangende leden worden benoemd door het bestuur
van de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten op voordracht van de
groepen deelnemers. Het lidmaatschap houdt in ieder geval op indien het.
lid de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij werd voorgedragen,
alsmede indien de betreffende organisatie of instelling zulks te kennen
-

-

-

-

---'

4.

geeft.
Op voordracht van de gezamenlijke certificatie-instellingen,

waarmee

-

is aangegaan, neemt één vertegenwoordigercertificatie-instelling
deel aan de vergaderingen van het Centraal
van deze
College. Deze vertegenwoordiger van de gezamenlijke certificatieinstellingen dient een vast dienstverband te hebben met een van de

SBCA een overeenkomst

-

certificatie-instellingen en dient direct functioneel betrokken te zijn bij de
certificatieregeling. De vertegenwoordiger heeft een adviserende stem.
De certificatie-instellingen kunnen ook een plaatsvervanger benoemen.
Het Centraal College van Deskundigen behoudt te allen tijde het recht
een deskundige uit te nodigen om tijdens een vergadering te raadplegen.

-

-

-

5.

-

-

STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.
1.

Het bestuur is uitsluitend bevoegd de statuten te wijzigen na hieromtrent
advies te hebben ingewonnen bij het Centraal College van Deskundigen,
als genoemd in artikel 10. Het bestuur heeft het recht de adviezen van het
College eenmaal voor heroverweging terug te sturen aan het College.
Daarna zijn de adviezen van het Centraal College betreffende de
statutenwijziging bindend voor het bestuur, tenzij het doel en/of het
voortbestaan van de stichting naar het oordeel van het bestuur zich
hiertegen verzetten.
Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid
van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige
vergadering van het bestuur. Is de vergadering, waarin het besluit
statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig dan zal een nieuwe
-

-

2.

-

tot-
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vergadering worden bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en
niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering,
waarin het besluit
kan worden genomen met een meerderheid van
twee derde van de
uitgebrachte stemmen, doch
ongeacht het aantal aanwezigen.
Bij
de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot
3.
statutenwijziging zal worden
gedaan, dient zulks steeds te worden
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel,
bevattende de
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij
de oproeping te
worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval
tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 8 lid 3
derde zin is van
overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele
akte is opgemaakt. Ieder van de leden van het bestuur is bevoegd
deze
akte te doen verlijden.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging
en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde
statuten neer te
leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden Handelsregister.

-

-

-

-

-

-

-

ONTBINDING
Artikel 13.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
1.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het
voorgaande artikel, leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot
ontbinding een of meer andere
vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving
geschiedt in het lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming
van het batig
-

liquidatiesaldo vast.

6. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de
vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht. In stukken
en aankondigingen die van uitgaan, moeten
aan de naam en de stichting
worden gevoegd de woorden "liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
ontbonden stichting
gedurende door de wet bepaalde termijn onder
berusting van de door de
vereffenaars aangewezen persoon. Deze
persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving
op te geven in het lid
5 van het voorgaande artikel
vermelde register.
De ondergetekende, mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk,
notaris met
plaats van vestiging Zeist, verklaart dat
vorenstaande tekst de doorlopende
tekst is van de statuten van de stichting:
STICHTING BEHEER CERTIFICATIEREGELING ARBODIENSTEN,
gevestigd te Utrecht, per twaalf januari
tweeduizend.
-

-

de-

-

-
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