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Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Doelgroep
De Vereniging staat open voor onafhankelijke ondernemingen met winstoogmerk en als zodanig 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de volgende kenmerken:

a) de onderneming voert voor derden opdrachten uit op het gebied van milieutechnisch onderzoek 
naar asbest of andere gevaarlijke stoffen;

b) de onderneming heeft als hoofdactiviteit onderzoek, advisering en/of begeleiding van projecten op 
het gebied van asbest of andere schadelijke stoffen  en staat ook als zodanig in de markt bekend.

Artikel 2: Lidmaatschap
De vereniging kent 2 soorten lidmaatschap:
1 – volwaardig lid;
2 – geassocieerd lid.

Toelating als volwaardig lid van de vereniging kan geschieden in de hoedanigheid van gecertficeerd 
asbestonderzoeksbureau op basis van SC 540. Voldaan dient te worden aan de hieronder vermelde 
criteria voor de respectievelijke categorieën. 

Een geassocieerd lid is een persoon, bedrijf of instelling die direct of indirect belang heeft bij 
asbestgerelateerde vraagstukken. Het geassocieerd gaat ermee akkoord dat hij/zij geen stemrecht heeft 
en dat zijn/haar geassocieerd lidmaatschap puur informatief is.

Toelatingscriteria:
Een onderneming kan het lidmaatschap als volwaardig lid aanvragen indien aan de volgende criteria is 
voldaan:

- het door de directie getekend hebben van de door de Vereniging opgestelde intentie- en 
integriteitverklaring; 

- het hebben van een geldig SC540 certificaat;
- het in loondienst hebben van minimaal 1 fte aan medewerkers, in het bezit van een geldig Ascert 

persoonscertificaat “Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)” op basis van SC 560.

Een onderneming kan het lidmaatschap als geassocieerd lid aanvragen indien aan de volgende criteria is 
voldaan:

- het door de directie getekend hebben van de door de Vereniging opgestelde intentie- en 
integriteitverklaring; 

Toelatingsprocedure:
1. Een verzoek om lidmaatschap wordt schriftelijk bij de secretaris van de Vereniging ingediend en moet 

alle gegevens bevatten die noodzakelijk zijn om vast te stellen of de aanvrager aan de
toelatingscriteria voldoet. In het verzoek wordt tevens aangegeven van welke afdeling van de
Vereniging aanvrager lid wenst te worden;

2. Het verzoek om toelating wordt na ontvangst beoordeeld door het bestuur;
3. Het bestuur beslist binnen 1 week na ontvangst van het verzoek tot lidmaatschap of de aanvrager als 

lid tot de Vereniging wordt toegelaten;
4. Het bestuur brengt de leden schriftelijk op de hoogte van haar beslissing en motiveert deze.
5. Indien binnen een termijn van één maand geen der stemgerechtigde leden een schriftelijke bezwaar 

bij het bestuur heeft ingebracht, is de beslissing van het bestuur onherroepelijk en wordt de aanvrager 
hiervan binnen twee weken schriftelijk op de hoogte gesteld.

6. Indien één of meer leden wel schriftelijk bezwaar hebben aangetekend tegen de beslissing van het 
bestuur wordt deze voorgelegd aan de algemene ledenvergadering in de vorm van een gesloten 
stemming (ballotage). In het geval dat meer dan 4 stemgerechtigde leden tegen stemmen, wordt het 
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verzoek afgewezen. Over de inhoudelijke bespreking voorafgaand aan de stemming worden geen 
mededelingen gedaan;

7. Het bestuur stelt de aanvrager binnen twee weken schriftelijk op de hoogte van het besluit van de 
algemene ledenvergadering;

8. In het geval dat de aanvraag tot lidmaatschap wordt afgewezen kan binnen een periode van één jaar 
geen nieuwe aanvraag worden ingediend;

Artikel 3: Verplichtingen
Elk lid van de Vereniging heeft de volgende verplichtingen:

a) het naleven van de statuten en de reglementen van de Vereniging en een eventuele afwijking 
hiervan direct aan het bestuur te melden;

b) al haar werkzaamheden op het gebied van asbestonderzoek, inspecties en metingen, uit te 
voeren conform de vigerende SC 540 cq. de NEN 2990 en de door de vereniging goedgekeurde 
protocollen;

c) nieuwe door de Vereniging ontwikkelde protocollen, voor zover deze betrekking hebben op de 
werkzaamheden van het lid en worden voorgeschreven door de algemene ledenvergadering, 
direct na verschijning te implementeren in haar kwaliteitssysteem;

d) het melden van overname, naamsverandering, fusie of wijziging van de bedrijfsactiviteit bij het 
bestuur;

e) het direct aan het bestuur melden indien niet meer wordt voldaan aan de bepalingen uit de 
statuten, het huishoudelijk reglement of de intentie- en integriteitverklaring;

f) het actief bijdragen aan de activiteiten van de Vereniging ten behoeve van de voortschrijdende 
kwaliteitsontwikkeling op het gebied van inspecties en onderzoek;

g) het door de Vereniging vastgestelde bedrag voor het lidmaatschap tijdig te voldoen;
h) eventueel, nader door het bestuur bepaalde verplichtingen.

Artikel 4: Klachten
Klachten over leden ter zake van de naleving van de door de Vereniging vastgestelde statuten,
reglementen en protocollen die bij de Vereniging zijn ingediend, worden binnen twee weken aan een lid 
ter kennis gebracht. Het lid geeft binnen één maand aan in hoeverre de klacht terecht is en op welke wijze 
de klacht wordt behandeld. Het bestuur wordt in staat gesteld de juistheid van de beoordeling en de 
afhandeling te toetsen.
Om klachten af te handelen heeft de Vereniging een klachtencommissie ingesteld, waarvoor een door de 
algemene ledenvergadering goedgekeurd reglement is opgesteld.


