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OPRICHTING VERENIGING KWALITEIT LUCHTMETINGEN
Op ***
verscheen voor mij, mr. Tecla Maria Berkhout, notaris te Amsterdam:
***
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KW2 HOLDING B.V.,
gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres Terminalweg 45 te (3821 AJ) Amersfoort,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Gooi- en Eemland, onder nummer 32070045; hierna genoemd: "oprichter 1";
2.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TAUW B.V., gevestigd te
Deventer, feitelijk adres Handelskade 11 te (7417 DE) Deventer, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente,
onder nummer 38014985; hierna genoemd: "oprichter 2";
3.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KEMA NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Arnhem, feitelijk adres Utrechtseweg 310 te (6812 AR) Arnhem,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Centraal Gelderland onder nummer 09080262; hierna genoemd: "oprichter 3";
oprichter 1, oprichter 2 en oprichter 3 hierna tezamen ook te noemen: "oprichter".
De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben verklaard een vereniging op te richten
met de navolgende statuten:
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen.
2.
De vereniging kan bij afkorting worden genoemd: "VKL."
3.
De vereniging is gevestigd te Utrecht.
Doel
Artikel 2
1.
De vereniging heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en
regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen, toepassen
en in stand houden van de kwaliteit van luchtmetingen in Nederland. De vereniging
behartigd tevens de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
2.
De vereniging zal zich daarbij in het bijzonder richten op het bevorderen van:
a.
Een correcte en integrale toepassing van Europese richtlijnen en Nationale
regelgeving op het gebied van luchtmetingen;
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3.

b.
Maatregelen gericht op het tegengaan van oneerlijke concurrentie.
De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
Het verstrekken van informatie en adviezen aan alle in de sector opererende
partijen;
b.
Het actief participeren in overlegstructuren die de totstandkoming van Europese en
Nationale richtlijnen en regelgeving op het gebied van luchtmetingen regelt;
c.
Het onderhouden van contacten met belanghebbende instanties;
d.
Het zijdens de deelnemende partijen optreden als aanspreekpunt naar
belanghebbende partijen;
e.
Het verzamelen van en registreren van publiekelijk verkrijgbare informatie inzake
voornoemde aandachtgebieden;
f.
Het aandragen van informatie aan de deelnemende partijen, welke nodig wordt
geacht voor de onderwerpen die in relatie tot de doelomschrijving staan.

Duur
Artikel 3
1.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd;
2.
Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste
boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar
volgende op het jaar van oprichting.
Lidmaatschap
Artikel 4
1.
Lid van de vereniging kan zijn een onafhankelijke onderneming met winstoogmerk
waarbij haar kerntaken zijn gericht op ondermeer onderzoek, meet- en
inspectieactiviteiten, dan wel bedrijven met bedrijfsonderdelen die aantoonbaar op deze
wijze functioneren;
2.
Leden zijn zij die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur en door het bestuur
als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit de door het bestuur afgegeven verklaring;
3.
In geval van overname, naamsverandering, fusie of wijziging van de bedrijfsactiviteiten
van een (aspirant)lid vindt herbeoordeling plaats van het (aspirant)lidmaatschap op basis
van de toelatingscriteria zoals beschreven in de leden 4 tot en met 11 van dit artikel.
4.
Een partij wordt als lid toegelaten nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden:
zij heeft bevestigd de statuten en de reglementen te zullen naleven en een
eventuele afwijking ervan direct aan het bestuur te melden;
zij heeft bevestigd een overname, naamsverandering, fusie of wijziging van
bedrijfsactiviteit bij het bestuur te melden.
het door de Vereniging vastgestelde contributiebedrag voor het lidmaatschap is
voldaan;
zij heeft bevestigd dat zij daadwerkelijk bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling
(bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
protocollen);
geaccrediteerd is tegen de NEN 45000-serie;
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5.

6.

7.

8.

de "vaktechnische competentie" van de organisatie door het bestuur als voldoende
is beoordeeld. Hierin worden in ieder geval de volgende vereisten betrokken:
het fulltime in loondienst hebben van minimaal vijf medewerkers die
minimaal drie jaar ervaring hebben met luchtmetingen en daar nu dagelijks
mee bezig zijn, daarnaast dient minimaal de helft (minimaal 2) een opleiding
te hebben van minimaal HBO niveau;
de omvang van het bureau is zodanig dat vervangende expertise beschikbaar
is in geval van afwezigheid van medewerkers (bijvoorbeeld in verband met
vakantie of ziekte);
zelfstandig beschikken over voldoende materieel nodig in het kader van de
goede uitvoering van luchtmetingen;
Een partij wordt als aspirant-lid toegelaten nadat:
zij heeft verklaard binnen één jaar een accreditatie te verwachten, zoals
omschreven in lid 4;
de intentie is kenbaar gemaakt om uiterlijk binnen een jaar een accrediterende
instelling te laten vaststellen dat er sprake is van een aantoonbare en algehele
implementatie van de vastgestelde protocollen volgens ISO 17025 met
inachtneming van het gestelde in artikel 2;
het door de Vereniging vastgestelde bedrag voor het aspirant lidmaatschap is
voldaan;
zij heeft bevestigd de statuten en de reglementen te zullen naleven en een
eventuele afwijking ervan direct aan het bestuur te melden;
zij heeft bevestigd een overname, naamsverandering, fusie of wijziging van
bedrijfsactiviteit bij het bestuur te melden;
zij heeft bevestigd dat zij daadwerkelijk bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling
(bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
protocollen);
de "vaktechnische competentie" van de organisatie door het bestuur als voldoende
is beoordeeld. Hierin worden in ieder geval de vereisten als genoemd in lid 4 van
dit artikel betrokken.
Een aspirant-lid dient binnen één jaar het lidmaatschap aan te vragen. Indien een
aspirant-lid vervolgens niet als lid is aangenomen vervalt het aspirant-lidmaatschap,
waarna de mogelijkheid open blijft om zich nogmaals als aspirant-lid aan te melden. Het
bepaalde in lid 5 is dan wederom van toepassing. Een aspirant-lid zal zich niet extern
kenbaar maken als VKL-lid;
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door opzegging door het lid;
b.
door opzegging door de vereniging;
c.
door ontzegging door de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
het eerstvolgende boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur en dient op
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éénendertig december door het bestuur te zijn ontvangen met inachtneming van een
opzegtermijn van één boekjaar.
9.
Ontzetting van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden
gedaan:
a.
wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet
volledig aan zijn geldelijke verplichting jegens de vereniging over het lopende
boekjaar heeft voldaan;
b.
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten van het lidmaatschap worden gesteld.
De opzegtermijn is tenminste vier weken. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met
opgave van redenen.
10. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken
lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan
bij de algemene vergadering.
11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Geldmiddelen
Artikel 5
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
De contributies van de leden;
b.
Eventueel andere toevallige baten.
2.
Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Bestuursorgaan
Artikel 6
1.
De vereniging kent de volgende organen:
a.
Bestuur;
b.
Algemene vergadering.
Bestuur
Artikel 7
1.
Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en penningmeester aanwijzen. Het bestuur zal een onderlinge taakverdeling
overeenkomen.
2.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
3.
Bestuursleden worden benoemd voor de periode van maximaal drie jaar. Een aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
4.
Het bestuur is, behoudens het in lid 5 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
pagina 4 van 8

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5.
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 4 omschreven. Zonder
voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
Bestuurlijk overleg
Artikel 8
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van de besluiten
van de algemene vergadering.
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris.
3.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan bestuursleden alsook aan anderen, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4.
Het bestuur komt tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen als voorbereiding op
de vergadering van de algemene vergadering
5.
Bestuurlijk overleg zal plaatsvinden zo vaak als nodig of wenselijk wordt geacht en kan
het karakter hebben van een bijeenkomst, een telefonische of een schriftelijke
raadpleging.
6
Bestuurlijk overleg kan uitsluitend resulteren in besluitvorming als alle bestuursleden
zijn geraadpleegd en zich bij meerderheid van stemmen kunnen vinden in het
voorgestelde besluit.
7.
Bestuursbesluiten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door de
voorzitter. Hiervan zal een afschrift worden gezonden naar de secretaris.
Algemene vergadering
Artikel 9
1.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot:
a.
Het vaststellen van het verenigingsbeleid in algemene zin;
b.
Het vaststellen van de begroting;
c.
Het vaststellen van de contributie;
d.
De benoeming en ontslag van de bestuursleden;
e.
Het beslissen over toetreding van de leden;
f.
Het beslissen over opzegging van het lidmaatschap respectievelijk ontzegging van
het lidmaatschap;
g.
Het goedkeuren van bestuursvoorstellen met betrekking tot het vaststellen van
reglementen, het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de vereniging.
Artikel 10
1.
De algemene vergadering wordt gehouden in de plaats welke door het bestuur wordt
bepaald.
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Artikel 11
1.
Ieder lid heeft het recht twee afgevaardigden voor de algemene ledenvergadering aan te
wijzen.
2.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de afgevaardigden van de leden, de
bestuursleden alsmede degenen die door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
zijn uitgenodigd.
3.
Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering.
4.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.
5.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
6.
Indien oproepings- of reactietermijn van tenminste zes werkdagen in acht genomen is,
wordt het lid die niet ter vergadering is vertegenwoordigd en haar stem niet schriftelijk
heeft uitgebracht, geacht akkoord te gaan met de vergadering casu quo bij de raadpleging
genomen besluiten.
Artikel 12
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door het oudste aanwezige bestuurslid.
2.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
3.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Artikel 13
1.
Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2.
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling
aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zes dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 14
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste
één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze
algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze
stukken worden ondertekend door de bestuursleden.
2.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene
ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld
in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene
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ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het
bestuur mogen uitmaken.
3.
Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop
de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden
behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt de stukken en brengt
aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en
inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Deze kosten moeten vooraf bepaald worden en ter beoordeling aan het bestuur worden
voorgelegd.
Statutenwijziging
Artikel 15
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van te minste tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
5.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden handelsregister.
Ontbinding
Artikel 16
1.
Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging.
3.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
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4.

Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5.
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waar geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de
beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 15 vermelde register.
6.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 17
1.
De algemene vergadering kan een of meerdere reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
worden voorzien.
2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
15, lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 18
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend en vier.
Slotverklaring
Tenslotte hebben de verschenen personen verklaard:
voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1.
de heer H.D. Schepers, voornoemd, in de functie van voorzitter van het bestuur;
2.
de heer R.H.T.M. Overes, in de functie van secretaris van het bestuur.
3.
de heer ir. M.R. de Potter als bestuurslid.
In de functie van penningmeester van het bestuur zal zo spoedig mogelijk na de oprichting van
de vereniging worden voorzien, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid
2.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is
door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.
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