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Nr. 

Titel Versie /  

datum 

0 - Statusoverzicht waarborgregeling vsb 

- Register van wijzigingen 

- Verspreidingslijst 

- Verklaring van goedkeuring en uitgifte 

1 augustus 2013 

I - Handboek waarborgregeling VSB 1 augustus 2013 

II - Procedures waarborgregeling VSB 1 augustus 2013 

 II.1 Inhoudsopgave 1 augustus 2013 

 II.2 Beleid en organisatie 1 augustus 2013 

 II.3 Samenstellen Commissie Waarborgregeling 1 augustus 2013 

 II.4 Aanmelding nieuwe leden 1 augustus 2013 

 II.5 Controle NAW-gegevens ledenbestand 1 augustus 2013 

 II.6 Drie-jaarlijse toetsing 1 augustus 2013 

 II.7 Installeren Beroepscommissie 1 augustus 2013 

 II.8 Beroepsprocedure 1 augustus 2013 

 II.9 Kwaliteitsverbetering 1 augustus 2013 

 II.10 Beheer en archivering documenten 1 augustus 2013 

 II.11 Evaluatie beleid 1 augustus 2013 

III - Formulieren waarborgregeling VSB  

 III.1 Inhoudsopgave en register van wijzigingen 1 augustus 2013 
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Verspreidingslijst beheerste documenten 

 

Een exemplaar van het Waarborgregeling Lidmaatschap VSB wordt verspreid aan: 

 

 Beheerder 

1 Systeembeheerder (origineel) 

2 Secretaris 

3 Voorzitter 

4 Bestuursvertegenwoordiger 

5 Directies van de leden van de VSB 

6 Auditor Waarborgregeling 

 

 

Verklaring van goedkeuring en uitgifte 

 

De voorzitter van de VSB verklaart hierbij dat het Waarborgregeling Lidmaatschap VSB, bestaande uit de 

documenten zoals in bovenstaande inhoudsopgave vermeld, namens het Algemeen Bestuur is beoordeeld op 

geschiktheid voor gebruik en derhalve aan de leden van de VSB kan worden uitgegeven. 

 

 

Zoetermeer, 1 augustus 2013 
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Voorzitter VSB 
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1 Kennismaking met de VSB 

1.1 Structuur van de vereniging VSB 

 

De vereniging bestaat uit 3 secties, te weten: 

 

1. Sectie Steigerbedrijven, 

waarin steigerbedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven zijn verenigd die in 

hoofdzaak gebruik maken van stalen steigers. Het betreft het produceren, het projectmatig 

monteren/bouwen en demonteren van steigers door eigen personeel, het projectmatig 

verhuren of het verkopen van steigers. Deze bedrijven werken in eigen opdracht 

(productie) of in opdracht van derden en zijn werkzaam in de bouw of industrie. 

 

2. Sectie Hoogwerk, 

waarin bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven zijn verenigd die zich 

richten op de productie, monteren/bouwen en demonteren door eigen personeel, het 

projectmatig verhuren of verkopen van hoogwerkers of hefsteigers (eventueel met 

bediening), aluminium (rol)steigers, systeemsteigers, klimmateriaal of hangbruggen, 

gevelonderhoudsinstallaties. Deze bedrijven werken in eigen opdracht (productie) of in 

opdracht van derden en zijn werkzaam in de bouw of de industrie. 

 

3. Sectie Betonbekistingen, 

waarin bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven zijn vertegenwoordigd met 

als hoofdactiviteiten de productie, monteren/opbouw en demonteren van betonbekistingen 

door eigen personeel, het projectmatig verhuren of verkopen van betonbekistingen. Deze 

bedrijven werken in eigen opdracht (productie) of in opdracht van derden en zijn 

uitsluitend werkzaam in de bouw. 

 

Elke sectie vergadert minimaal twee keer per jaar, telkens voorafgegaan door een vergadering 

van het bestuur van de sectie. Het bestuur van de sectie vergadert minimaal vier keer per jaar. 

 

De ledenvergadering benoemt het bestuur van de sectie, waarbij tevens op voordracht van het 

bestuur benoeming van de voorzitter plaatsvindt. Bestuursleden zijn tevens voorzitter van  

commissies/werkgroepen van de sectie. 

 

De voorzitters van de drie secties vormen tezamen het Algemeen Bestuur van de VSB, hiertoe 

gekozen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de secties. Het 

voorzitterschap wordt op voordracht van het Algemeen Bestuur gekozen door de Algemene 

Ledenvergadering en rouleert over de drie secties met een maximale zittingsperiode van drie 

jaar. Uit haar midden kiest het Algemeen Bestuur, een penningmeester en er kan een vice-

voorzitter worden gekozen. 
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De secretarisfunctie wordt vervuld door een medewerker van het bureau van de vereniging 

FME-CWM, die op onafhankelijke wijze professioneel functioneert ten behoeve van de VSB.  

 

Ten behoeve van specifieke onderwerpen, inherent aan de onderling verschillende 

doelstellingen van de drie secties, wordt het beleid van de secties voorbereid en uitgevoerd 

door de secretaris of door formeel benoemde commissies/werkgroepen, daartoe verzocht door 

het bestuur van de individuele sectie. De commissies/werkgroepen zijn verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur van de sectie. Uitsluitend de voorzitter van de sectie is 

geautoriseerd/bevoegd de sectie en daarmee de VSB in rechte te binden, nadat consensus is 

bereikt in het bestuur van de sectie en in het Algemeen Bestuur van de VSB. Dit, omdat de 

voorzitters van de secties statutair deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, dat op 

voordracht van de secties wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. 

Alleen de leden van het Algemeen Bestuur zijn statutair verantwoordelijk voor de VSB, zijn 

tekenbevoegd en kunnen derhalve de VSB binden. 

Het Algemeen Bestuur vergadert voorafgaande aan de beide Algemene Ledenvergaderingen 

(voor- en najaar).  

1.2 Lidmaatschap 

 

Een belangstellend bedrijf maakt zijn verzoek om toe te treden tot één of meerdere secties 

schriftelijk kenbaar bij het secretariaat van de vereniging. Na toetsing van de bedrijfsgegevens 

aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de eisen van de geldende Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB wordt het bestuur van de betreffende sectie geadviseerd over de 

bevindingen van het uitgevoerde vooronderzoek. Het bestuur van de sectie kan de 

(leden)vergadering van de sectie verzoeken in te stemmen met de toetreding van het bedrijf of 

eventuele bezwaren kenbaar maken. Vervolgens wordt de conclusie van de sectie door het 

Algemeen Bestuur overgenomen en wordt het bedrijf als nieuw toegetreden VSB-lid 

voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

De VSB kent ook ere-leden en buitengewone leden. Ere-leden worden op grond van de 

bijzondere en betekenisvolle verdiensten op voordracht van het Algemeen Bestuur voor het 

leven benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Buitengewone leden worden op grond 

van hun persoonlijke betrokkenheid of maatschappelijke functie voor een bepaalde periode 

uitgenodigd door het bestuur. Ere-leden en buitengewone leden worden uitgenodigd voor 

deelname aan de ledenvergaderingen en bijzondere aangelegenheden en kunnen om advies 

geraadpleegd worden, maar beschikken niet over stemrecht.  
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1.3 Mission Statement VSB 

 

Het mission statement geeft de richting van de VSB aan en beschrijft beknopt de wijze 

waarop de gestelde doelen bereikt dienen te worden. 

 

“Mission Statement VSB: 

 

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele 

maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”.  

Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking 

tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het 

werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.   

 

Ten opzichte van opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept de VSB 

het grote belang van de activiteiten van de leden. De VSB bepleit daarbij een 

rationeel en haalbaar beleid, waardoor de slagkracht van de leden wordt behouden 

en versterkt.  

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten, 

periodiek getoetst aan de hand van de Waarborgregeling VSB. 

 

Flexibel en communicatief ingesteld, draagt zij bij aan een adequaat functionerend 

opleidingssysteem, aan kennisoverdracht en een kwalitatief hoogstaand 

voorlichtingsniveau.  

Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch 

gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving. 

 

Voor de operationele uitvoering heeft zij de beschikking over een uitvoerend 

bureau, waarvan de individuele medewerkers het belang van de VSB duidelijk 

voor ogen hebben.  

De deskundige leden in commissies en besturen, ondersteund door het uitvoerende 

bureau, dienen eveneens de belangen van de VSB. 

Deze betrokkenheid van het uitvoerende bureau en de leden dragen bij aan het 

succes van de VSB en is een vereiste om de continuïteit van de vereniging te 

waarborgen.” 
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2 Organisatie 

2.1 Organisatiestructuur 

 

De organisatiestructuur van de VSB kan als volgt worden weergegeven: 

 

Algemene

Ledenvergadering

Sectie

Steigerbedrijven

Bestuur

Ledenvergadering

Commissies

Sectie

Hoogwerk

Bestuur

Ledenvergadering

Commissies

Sectie

Betonbekistingen

Bestuur

Ledenvergadering

Commissies

Algemeen

Bestuur

Secretariaat

VSB

Commissie

Waarborgregeling

Diverse

Commissies

Beroeps-

commissie

Waarborgregeling

Systeem-

beheerder

Waarborgregeling
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2.2. Taakbeschrijvingen 

 

De organisatie van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB bevat de volgende 

organisatorische eenheden: 

1. Algemene ledenvergadering 

2. Secties, inclusief sectiebesturen, ledenvergaderingen en commissies 

3. Algemeen Bestuur 

4. Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

5. Secretariaat VSB 

6. Commissie Waarborgregeling 

7. Auditor Waarborgregeling 

8. Beroepscommissie 

9. Systeembeheerder Waarborgregeling 

10. Auditor Waarborgregeling 

 

De Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering stelt, na voorbereiding door de  Waarborgcommissie en op 

voorstel van het Algemeen Bestuur het beleid ten aanzien van de Waarborgregeling vast en de 

te realiseren doelen.  

 

Secties, inclusief sectiebesturen, ledenvergaderingen en commissies 

De ledenvergaderingen van de secties Steigerbouw, Hoogwerk en Betonbekistingen stellen de 

criteria met betrekking tot de overige specificaties vast na voorbereiding door de 

Waarborgcommissie en op voorstel van het bestuur van de sectie. 

 

Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de drie secties. Het Algemeen 

Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van het vastgestelde beleid en doelen. Het 

Algemeen Bestuur draagt zorg voor het voorbereiden, de coördinatie en de bewaking van de 

uitvoering van de Waarborgregeling. Het Algemeen Bestuur rapporteert aan de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

Het Algemeen Bestuur kiest uit een van haar leden de Bestuursvertegenwoordiger 

Waarborgregeling. De Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling is eindverantwoordelijk 

voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid ten aanzien van de Waarborgregeling. 

Hij maakt deel uit van de Commissie Waarborgregeling en rapporteert aan het Algemeen 

Bestuur. 
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Secretariaat inclusief secretaris 

De secretaris ontvangt de aanvragen van potentiële leden en verzamelt gegevens die relevant 

zijn voor de Waarborgregeling. 

Archiveert de ledendossiers met betrekking tot de Waarborgregeling. 

Verzorgt en registreert inkomende en uitgaande post met betrekking tot de Waarborgregeling. 

Een en ander vindt plaats zonder inhoudelijk kennis te nemen van de bedrijfsspecifieke 

gegevens. Deze zijn uitsluitend bekend bij de Auditor Waarborgregeling.  

 

Commissie Waarborgregeling 

De Commissie Waarborgregeling is minimaal samengesteld uit: 

 Vertegenwoordigers van bedrijven uit alle drie de secties 

 De Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

 Vertegenwoordiger van de Nederlandse Branchepolis 

 De Algemeen Secretaris van de VSB 

De Commissie Waarborgregeling adviseert ten aanzien van het te ontwikkelen 

toetsingsinstrumentarium en de interpretatie van het reglement en de checklist. Zij rapporteert 

aan het Algemeen Bestuur via de Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling. 

De Commissie Waarborgregeling beschikt niet over en heeft geen inzage in de 

bedrijfsgegevens van de leden van de VSB. 

 

Systeembeheerder Waarborgregeling 

De Systeembeheerder Waarborgregeling onderhoudt, wijzigt en verspreidt het beheerssysteem 

van de Waarborgregeling. 

 

Auditor Waarborgregeling 

De Auditor Waarborgregeling voert de inhoudelijke toetsing uit van de dossiers van de leden 

van de VSB aan de eisen van de Waarborgregeling. 

De Auditor Waarborgregeling is verantwoordelijk voor het archiveren van de vertrouwelijke 

gegevens van de leden met betrekking tot de Waarborgregeling. 

Hij rapporteert de resultaten van de toetsing aan het Algemeen Bestuur via de Secretaris. 

De Auditor Waarborgregeling rapporteert mogelijkheden voor verbetering van de 

Waarborgregeling aan de Commissie Waarborgregeling.  

 

Beroepscommissie 

De Beroepscommissie wordt voor een periode van drie jaar benoemd namens de Algemene 

Ledenvergadering door de Voorzitter. De Beroepscommissie bestaat uit drie personen (een 

voorzitter, een branchedeskundige en een inhoudelijk deskundige) die zijn geaccepteerd door 

de ledenvergaderingen van de secties. 

De Beroepscommissie behandelt de beroepsaanvragen van leden met betrekking tot de 

resultaten van de audit en uitspraken van het Algemeen Bestuur.  

De Beroepscommissie rapporteert haar bindend advies aan het Algemeen Bestuur. 
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2.3 Overlegvormen 

 

Algemene ledenvergadering  

Deelnemers: Leden van de vereniging VSB 

Leden van het Algemeen Bestuur 

Secretariaat VSB 

Frequentie: minimaal twee keer per jaar 

Registratie: Verslag 

 

Secties Steigerbedrijven, Hoogwerk en Betonbekisting 

Iedere sectie heeft zijn eigen ledenvergadering, bestuursvergadering en vergaderingen van 

commissies. 

Frequentie: Iedere sectie vergadert minimaal twee keer per jaar. 

 Het sectiebestuur vergadert minimaal vier keer per jaar 

Registratie: Registratie van de vergaderingen vindt plaats met verslagen. 

 

Algemene Bestuursvergadering 

Deelnemers: Leden van het Algemeen Bestuur 

w.o. Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

Frequentie: minimaal zes keer per jaar 

Registratie: Verslag 

 

Commissie Waarborgregeling 

Deelnemers:  Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

Vertegenwoordiger sectie Steigerbedrijven 

Vertegenwoordiger sectie Hoogwerk 

Vertegenwoordiger sectie Betonbekistingbedrijven 

Secretaris VSB 

 Systeembeheerder Waarborgregeling 

Frequentie: Minimaal twee keer per jaar 

Registratie: Afsprakenlijst en vergadernotitie 
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3 Beleidsverklaring Waarborgregeling VSB 

3.1 Beleidsverklaring Waarborgregeling 

 

Volgens artikel 1 van de statuten heeft de vereniging als doel het behartigen van de 

gezamenlijke belangen van de leden. Verder zal volgens artikel 3 lid 2 dit doel onder andere  

bereikt worden door ‘het verbeteren van het imago van de branche’ en ‘het instellen van een 

Waarborgregeling’. Het Algemeen Bestuur is ervan overtuigd dat door het instellen van een 

Waarborgregeling de kwaliteit van de leden geborgd wordt en dat dit zeker bijdraagt aan het 

verbeteren van het imago van de branche. 

 

 

Datum: 1 augustus 2013 Plaats: Zoetermeer Handtekening: 

 

   

 

  F. Klessens 

  Voorzitter VSB 

 

3.2 Het vaststellen van doelen, actieplannen en het bewaken van de realisatie 

 

In de jaarlijkse beoordeling door het Algemeen Bestuur worden voorbereid: 

 de doelen voor die in het kader van deze Waarborgregeling in het betreffende jaar dienen 

te worden gerealiseerd 

 de datum wanneer doelen gerealiseerd dienen te zijn 

 de verantwoordelijke persoon voor het realiseren van de betreffende doelen 

 de benodigde middelen 

 de wijze waarop realisatie wordt bewaakt en bijgestuurd 

 

De informatie die wordt gebruikt voor het vaststellen van doelen zijn onder meer: 

 resultaten van de toetsingen aan de Waarborgregeling 

 ontwikkelingen in de branche 

 behoeften voortkomend uit de ledenvergaderingen en de vergaderingen van de secties 

 aanbevelingen van de Waarborgcommissie 

 adviezen van auditoren 
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De doelen, actieplannen en de bewaking van de realisatie zijn vastgelegd in het Handboek 

Waarborgregeling. Indien de actualiteit en ontwikkelingen dit vereisen, of een 

statutenwijziging daar aanleiding voor is, zullen voor zover nodig doelen, actieplannen en 

bewaking van de realisatie worden bijgesteld. Dit leidt tot aanpassing van het Handboek en 

het Waarborgregeling, hetgeen opnieuw ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

In de voorjaars- en najaarsvergadering wordt de Algemene Ledenvergadering geïnformeerd en 

wordt desgewenst om een oordeel verzocht.  

Vastlegging hiervan vindt plaats in de verslagen van deze vergaderingen. 
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4 Toelichting op het Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 
 

Het Waarborgregeling Lidmaatschap VSB is ontwikkeld om zorg te dragen dat alle leden 

voldoen aan de eisen van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB. De eisen van deze 

Waarborgregeling zijn afgeleid uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de VSB. 

 

Uitgangspunt om een dergelijke systematiek te ontwikkelen en in te voeren is dat door de 

kwaliteit van de aangesloten leden aantoonbaar op een zeker peil te brengen en te houden de 

leden van de VSB zich binnen de branche positief kunnen onderscheiden van niet-leden. 

Hierdoor zal de profilering van leden worden verbeterd.  

 

Bij de opzet van het systeem is gestreefd om: 

1. het systeem inzichtelijk en eenvoudig te houden. Alleen de minimaal benodigde 

procedures zijn ontwikkeld. De organisatie, nodig voor het besturen van het 

Waarborgregeling, is zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

2. het systeem voor de leden zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dit is gebeurd door 

het ontwikkelen en ter beschikking stellen van voorbeeldmateriaal aan leden. Hierbij kan  

worden gedacht aan voorbeeldverklaringen, adressenlijsten, overzichtelijke checklisten en 

dergelijke. 

3. leden mogelijkheden te bieden om invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het systeem 

door toepassing van een verbeterprocedure en een verbeterformulier. Hierop kunnen op- 

en aanmerkingen worden gemeld die de werking van het systeem kunnen verbeteren. 

4. maximale privacy te garanderen met betrekking tot de inhoudelijke bedrijfsgegevens. 

Uiteindelijk zijn de inhoudelijke gegevens alleen ter inzage van de auditor 

Waarborgregeling en de leden van de beroepscommissie, in geval van beroep. Beiden 

tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang hebben tot de gegevens. 

 

De globale procesgang van het Waarborgregeling is weergegeven op de volgende pagina. 
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De vaststelling van de eisen waaraan leden dienen te voldoen vindt plaats in de 

Algemene Ledenvergadering . De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn 

de basis voor dit eisenkader.Teneinde nieuwe en huidige leden te kunnen toetsen 

aan de eisen van Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn deze uitgewerkt in de 

Checklist Waarborgregeling VSB. In de Checklist is aangegeven hoe een lid 

aantoonbaar kan maken dat hij aan de eisen voldoet. Instrumenten hiervoor zijn 

onder meer directieverklaringen en certificaten.  

 

Op het moment dat nieuwe leden zich aanmelden maakt toetsing aan de eisen 

van de VSB Waarborgregeling onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure. 

Het betreffende bedrijf krijgt daartoe, naast aanmeldingsdocumenten, ook de 

Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB opgestuurd met het verzoek 

deze in te vullen en samen met extra gevraagde documenten terug te sturen naar 

het secretariaat van de VSB. Het secretariaat van de VSB controleert de 

ontvangen documenten op volledigheid. Als dit het geval is controleert een 

externe auditor die bekend is met de branche de documenten op juistheid 

(inhoudelijk). Hierdoor wordt zowel vertrouwelijkheid als onafhankelijkheid 

gewaarborgd. 

Bij bedrijven die gebruik maken van zogenaamde directieverklaringen maakt een 

praktijktoets op naleving van deze verklaringen in de praktij onderdeel uit van 

de toetsing.  

De toetsingen worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk auditor. 

Bij een positief resultaat wordt het nieuwe lid voorgedragen aan het bestuur van 

de betreffende sectie. Het sectiebestuur adviseert het Algemeen Bestuur over 

toelating. 

 

 

 

De geldigheid van het toetsingsresultaat is drie jaar. Bestaande leden dienen 

derhalve eens per drie jaar te worden hertoetst. 

 

In geval een bedrijf niet akkoord gaat met de uitslag van een toetsing kan het 

betreffende bedrijf gebruik maken van een beroepsprocedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Vanuit het uitvoeren van 

toetsingen, contacten met leden, ontwikkelingen in de branche etc. ontstaan 

mogelijkheden voor aanpassingen of verbetering van het toetsingssysteem. 

Daartoe wordt éénmaal per jaar de werking geëvalueerd en gekeken waar het 

systeem kan worden bijgesteld en verbeterd. De resultaten van deze evaluatie 

worden gerapporteerd in de Algemene Ledenvergadering. 

 

Vaststellen eisen

Waarborgregeling

Toets nieuwe 

leden

3-jaarlijkse

hertoetsing

bestaande leden

Evaluatie 

toetsingen en 

toetsingssysteem

Verbeteren
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5. Overzicht procedures 
 

De volgende procedures zijn uitgewerkt in sectie II Procedures: 

 

Proce- 

dure: 

Onderwerp 

II.1 Inhoudsopgave 

II.2 Beleid en organisatie 

II.3 Samenstellen Commissie Waarborgregeling 

II.4 Aanmelding nieuwe leden 

II.5 Controle NAW-gegevens ledenbestand 

II.6 Drie-jaarlijkse toetsing 

II.7 Installeren Beroepscommissie 

II.8 Beroepsprocedure 

II.9 Kwaliteitsverbetering 

II.10 Beheer en archivering documenten 

II.11 Evaluatie beleid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSB 

 

 

Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB 

 

 

Sectie II 

Procedures 
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Inhoudsopgave 

 

Proce- 

dure: 

Onderwerp Versie Aantal 

Pag. 

Toegepaste formulieren 

II.1 Inhoudsopgave B/01-04-04 2 -  

II.2 Beleid en organisatie B/01-04-04 1 -  

II.3 Samenstellen Commissie 

Waarborgregeling 

B/01-04-04 1 -  

II.4 Aanmelding nieuwe leden B/01-04-04 2 - Aanmelding Nieuw Lid 

- Aanvraagformulier Nieuw Lid 

- Systeem Waarborgregeling 

II.5 Controle NAW-gegevens 

ledenbestand 

B/01-04-04 1 - Enquête NAW-gegevens 

II.6 Drie-jaarlijkse toetsing A/01-04-04 1 - Toetsinstrument Directieverklaringen 

II.7 Installeren Beroepscommissie B/01-04-04 1 - Geheimhoudingsverklaring 

II.8 Beroepsprocedure B/01-04-04 1 - Bezwaarschrift toetsing 

Waarborgregeling 

II.9 Kwaliteitsverbetering B/01-04-04 1 - Verbeterformulier 

II.10 Beheer en archivering 

documenten 

B/01-04-04 1 -  

II.11 Evaluatie beleid B/01-04-04 1 -  

 

Register van wijzigingen 

 

Van Naar Omschrijving wijziging 

  1.  
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II.2.1 Beleid, doelen en actieplannen 

 

De beleidsverklaring, de wijze waarop doelen en actieplannen worden vastgesteld en gerealiseerd is uitgewerkt in 

sectie I Handboek Waarborgregeling VSB.   

 

II.2.2 Organisatieschema Waarborgregeling VSB 

 

Het organisatieschema van de Waarborgregeling VSB is uitgewerkt in sectie I Handboek Waarborgregeling VSB 

 

II.2.3 Taakbeschrijvingen 

 

De taakbeschrijvingen zijn uitgewerkt in sectie I Handboek Waarborgregeling VSB 

 

II.2.4 Overlegvormen 

 

De overlegvormen, de deelnemers, de frequentie en de wijze van vastleggen is uitgewerkt in sectie I Handboek 

Waarborgregeling VSB.  

 

II.2.5 Door de VSB ter beschikking gestelde middelen 

 

Teneinde het beleid ten aanzien van de Waarborgregeling te kunnen realiseren stelt de VSB onder meer de volgende 

middelen ter beschikking. 

 

Bestuursvertegenwoordiger Waarborgregeling 

Een van de leden van  het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk gesteld voor de realisatie van het beleid ten aanzien 

van de Waarborgregeling. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat draagt zorg voor de ondersteunende activiteiten met betrekking tot coördinerende en uitvoerende 

werkzaamheden die samenhangen met deze Waarborgregeling. 

 

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

Het Waarborgregeling Lidmaatschap VSB dient te bewerkstelligen dat de uitvoering van de werkzaamheden in het 

kader van deze regeling op een vaste en gecontroleerde manier verlopen. Tevens voorziet het systeem in het 

registreren van audits, vergaderingen, mogelijkheden voor verbetering en dergelijke die de mogelijkheid bieden het 

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB te evalueren en te verbeteren. 

 

Auditor Waarborgregeling 

Het Algemeen Bestuur van de VSB zal ervoor zorgdragen dat een onafhankelijke en kundige auditor die bekend is 

met de branche de toetsingen van bedrijfsdocumentatie uitvoert.  

Hiermee wordt bewerkstelligd dat de inhoudelijke en mogelijk gevoelige informatie met betrekking tot de 

bedrijfsvoering van leden (waaronder omzetgegevens, aantallen medewerkers, etc) alleen ter inzage zijn en beperkt 

blijven tot de auditor. 

 

Systeembeheerder 

De Systeembeheerder zal zorgdragen voor het onderhouden, wijzigen en verspreiden van het Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB.  
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II.3 Samenstellen Commissie Waarborgregeling 

 

Deze procedure is van toepassing op het samenstellen van de Commissie Waarborgregeling. De procedure 

bewerkstelligt dat: 

1. in de commissie alle secties zijn vertegenwoordigd; 

2. dat vertegenwoordigers uit de secties zitting hebben voor een periode van 3 jaar. Hierbij is de mogelijkheid 

aanwezig éénmaal de zittingsperiode te verlengen met 3 jaar. 

3. naast de vertegenwoordigers uit de drie secties hebben zitting in de commissie de Secretaris, de Auditor 

Waarborgregeling en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, indien door hen gewenst (verzekeraars 

e.d.). 

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Vragen belangstelling Secretaris De sectiebesturen stellen kandidaten voor aan de 

Commissie Waarborgregeling. 

2.  Voordragen Secretaris De kandidaten worden voorgedragen aan het 

Algemeen Bestuur. 

3.  Benoemen Algemeen Bestuur De kandidaten worden benoemd door het 

Algemeen Bestuur voor een periode van 3 jaar.  

De periode van een zittende kandidaat kan 

maximaal éénmaal worden verlengd met 3 jaar.  

4.  Informeren Secretaris De Secretaris informeert de betreffende 

kandidaten. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.4. Aanmelding nieuwe leden 

 

Deze procedure is van toepassing op het verwerken van de aanmeldingen van nieuwe leden. 

De procedure bewerkstelligt dat: 

1. aanmeldingen van nieuwe bedrijven die lid willen worden zorgvuldig worden behandeld  

2. aangemelde nieuwe bedrijven worden getoetst aan de eisen van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

3. de resultaten van de toetsing worden geregistreerd en het secretariaat van de VSB wordt geïnformeerd. 

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Ontvangen en registreren 

aanmelding 

Secretariaat Het secretariaat ontvangt de aanmelding van een 

nieuw lid (telefonisch, fax, brief) 

De aanmelding wordt geregistreerd op het formulier 

Aanmelding Nieuw Lid. 

2.  Verzenden 

aanmeldingsdocumenten 

Secretariaat Het Secretariaat stuurt het betreffende bedrijf op: 

1. Aanvraagformulier lidmaatschap 

2. Checklist Waarborgregeling VSB 

3. Voorbeeldverklaringen 

Op het formulier Aanmelding Nieuw Lid noteert het 

secretariaat datum  verzending en wie heeft 

verzonden. 

3.  Ontvangen documenten Secretariaat Op het formulier Aanmelding Nieuw Lid noteert het 

secretariaat datum ontvangst en welke documenten 

zijn ontvangen. 

4.  Controleren documenten 

op volledigheid 

Secretariaat Het Secretariaat toetst de ontvangen documenten op 

volledigheid. Indien documenten ontbreken wordt 

het betreffende bedrijf geïnformeerd en verzocht tot 

completering. 

Indien compleet: kopie van de documenten opsturen 

aan Auditor Waarborgregeling. 

5.  Toetsen aan de eisen van 

de Waarborgregeling 

(incl. statuten) 

Auditor 

WBR 

De Auditor Waarborgregeling ontvangt van het 

Secretariaat de bedrijfsdocumenten en toetst het 

bedrijf op het voldoen aan de eisen van de Regeling. 

De bevindingen worden middels een brief 

gerapporteerd aan het Secretariaat. In het geval van 

afwijkingen wordt de aard van de afwijking vermeld. 

Indien positief advies: aanvraag naar Sectie. 

Indien negatief advies: aanvraag naar Algemeen 

Bestuur dat de aanvraag afhandelt. 

Het secretariaat registreert ontvangst en resultaat op 

het formulier Aanmelding Nieuw Lid. 

6.  Toetsing door 

Sectiebestuur 

Sectiebestuur, 

Ledenvergadering Sectie 

Het Sectiebestuur beoordeelt globaal de 

lidmaatschapsaanvraag en de uitslag van de audit. 

Indien positief, dan wordt de lidmaatschapsaanvraag 

ingebracht in de vergadering van het sectiebestuur.  

Het sectiebestuur brengt een advies uit aan het 

Algemeen Bestuur.   

7.  Ontvangen, doorgeven Secretariaat Secretariaat ontvangt dossier van Sectie en draagt 

ervoor zorg dat dossier naar Algemeen Bestuur gaat 

ter beoordeling. 

8.  Toetsing Algemeen 

Bestuur, 

Algemene 

Ledenvergadering 

Algemeen 

Bestuur, 

Algemene 

Ledenvergadering 

Het Algemeen Bestuur beslist over het voorstel  voor 

toekenning van het lidmaatschap.  

- Bij toekenning: Beslissing communiceren in de 

Algemene Ledenvergadering. Informeren van 

het bedrijf.  

- Indien afwijzing: informeren bedrijf met 

omkleding van redenen. 
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 Activiteit Wie? Toelichting 

Het secretariaat wikkelt  de aanmeldingsprocedure 

administratief af.  

9.  Bij toelating Secretariaat Bevestigingen toelating aan bedrijf middels brief. 

Registratie op formulier Aanmelding Nieuw Lid. 

Aanleggen 2 dossiers: 

1. Lidmaatschapsdossier 

2. Dossier Waarborgregeling. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.5 Controle NAW-gegevens ledenbestand 

 

Deze procedure is van toepassing op alle leden van de VSB. 

De procedure bewerkstelligt dat het NAW-bestand van de vereniging, beheerd door het Secretariaat, actueel is. 

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Versturen NAW-enquête Secretariaat In het vierde kwartaal van ieder jaar verstuurt het 

secretariaat aan alle leden de Enquête NAW-

gegevens. 

2.  Invullen en retourneren Leden  

3.  Controleren 

ledenbestanden 

Secretariaat De bestanden worden geactualiseerd aan de hand 

van de ontvangen enquêtes 

4.  Tussentijdse mutaties Leden De leden zijn ervoor verantwoordelijk tussentijdse 

mutaties door te geven aan het Secretariaat die 

zorg draagt voor verwerking. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.6 3-jaarlijkse hertoetsing 

 

Deze procedure is van toepassing op huidige leden van de VSB. De procedure bewerkstelligt dat huidige leden eens 

per drie jaar worden getoetst op de eisen van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB.  

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Uitnodigen voor toetsing Auditor Hertoetsing dient plaats te vinden eens per drie jaar. 

Hiertoe nodigt de auditor voor afloop van de 

geldigheidstermijn van de toetsing uit voor het 

aanleveren van de benodigde documenten volgens de 

Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB. 

2.  Opsturen documenten aan 

auditor 

Lid-bedrijf  

3.  Toetsing documenten Auditor De auditor dient: 

- onafhankelijk ten opzichte van de leden van de 

vereniging en van de vereniging te zijn 

- aantoonbare deskundigheid hebben op gebied 

van het uitvoeren van (kwaliteits) audits 

- branchedeskundigheid te bezitten. 

De auditor toetst de documenten op volledigheid en 

juistheid. 

- Als documenten ontbreken of onjuist zijn: de 

auditor verzoekt het bedrijf tot completering of 

bijstelling. 

- Als documenten juist, compleet en er wordt 

geen gebruik gemaakt van Directieverklaringen: 

dan goedkeuring. 

- Als documenten juist en compleet, en er wordt 

gebruik gemaakt van één of meerdere 

directieverklaringen: uitvoeren van praktijktoets 

door auditor. 

4.  Praktijktoets  

Directieverklaringen 

Auditor Indien het lid gebruik maakt van één of meerdere 

Directieverklaringen dienen deze door de auditor in 

de praktijk op naleving te worden getoetst. 

Hiertoe maakt de auditor een afspraak met het 

bedrijf.  

De auditor draagt zorg voor de uitvoering van de 

toetsingen conform het Toetsinstrument 

Directieverklaringen Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB 

5.  Conclusie  Mogelijkheden: 

- Positieve verklaring zonder verbeterpunten. 

- Positieve verklaring met verbeterpunten. 

De verbeterpunten dienen bij de eerstvolgende 

toetsing te zijn gerealiseerd. 

- Negatieve verklaring. 

6.  Rapportage aan het lid-

bedrijf 

Auditor De auditor rapporteert zijn bevindingen en de 

conclusie aan het betreffende lid-bedrijf. 

7.  Rapportage aan de VSB Auditor De conclusie van de toetsing wordt gerapporteerd 

aan de VSB.  

8.  Registratie Auditor De auditor draagt zorg voor een complete en juiste 

registratie van de uitvoering van de toetsingen en de 

resultaten ervan. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.7 Installeren Beroepscommissie 

 

Deze procedure is van toepassing op het de Beroepscommissie van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB. 

De procedure bewerkstelligt dat de Beroepscommissie op de juiste wijze is samengesteld en wordt benoemd.  

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Plannen Secretariaat VSB Het Secretariaat van de VSB bepaalt wanneer een 

volgende beroepscommissie dient te worden 

geïnstalleerd. 

2.  Voordragen Sectiebesturen Sectiebesturen dragen kandidaten aan. 

3.  Samenstellen Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bepaalt of de samenstelling 

van de Beroepscommissie voldoet aan eisen van: 

 Inhoudelijk deskundigheid 

 Branchekennis 

 Aantal (3) 

4.  Goedkeuren Algemene 

Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met 

de samenstelling van de Beroepscommissie. 

5.  Installeren Algemeen Bestuur De leden van de beroepscommissie hebben zitting 

voor een periode van drie jaar. 

Na deze periode kunnen leden eenmalig hun 

zittingsperiode met nogmaals drie jaar verlengen. 

Ieder lid tekent een geheimhoudingsverklaring. 

Deze worden ten kantore van de VSB bewaard. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.8 Beroepsprocedure 

 

Deze procedure is van toepassing op het afhandelen van aanvragen voor het in beroep gaan tegen de resultaten van 

de toetsing aan de VSB Waarborgregeling. 

De procedure bewerkstelligt dat beroepsaanvragen van leden zorgvuldig en objectief worden afgehandeld. 

De beroepsprocedure kan worden geïnitieerd door aspirant leden, door leden en door het Algemeen Bestuur. 

De uitspraken van de Beroepscommissie zijn bindend van aard. De uitspraak kan zijn ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’. 

Over de uitspraak kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

 Activiteit Wie? Toelichting 

1.  Aanvragen 

beroepsdocumenten 

Lid, Algemeen Bestuur Het lid of het Algemeen Bestuur maakt bij het 

secretariaat kenbaar in beroep te willen gaan. 

2.  Opsturen 

beroepsdocumenten 

Secretariaat Het secretariaat stuurt het formulier  Bezwaarschrift 

Toetsing Waarborgregeling op. 

3.  Ontvangen en registreren 

beroepsaanvraag  

Secretariaat  

4.  Deponeren beroep  Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur deponeert de 

beroepsaanvraag bij de Beroepscommissie.  

5.  Behandelen 

beroepsaanvraag 

Beroeps- 

commissie 

De Beroepscommissie neemt de beroepsaanvraag in 

behandeling. 

Indien gewenst kan de commissie nadere informatie 

opvragen. 

6.  Rapportage Beroepscommissie De beroepscommissie rapporteert haar bevindingen 

en haar bindend advies aan het Algemeen Bestuur.  

7.  Vaststellen wijze van 

afhandelen 

Algemeen 

Bestuur 

Algemeen Bestuur stelt de verdere wijze van 

afhandelen vast. 
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II.9 Kwaliteitsverbetering 

  

Deze procedure is van toepassing op de gehele systematiek van de Waarborgregeling VSB. 

Deze procedure bewerkstelligt dat op basis van de opgedane ervaring de waarborgsystematiek wordt geëvalueerd en 

verbeterd. 

 

 Activiteit Verantwoordelijk Toelichting 

1.  Aandragen wijzigingen 

in document 

Alle betrokkenen Alle betrokkenen kunnen voorstellen ter verbetering 

doen met betrekking tot het systeem van de 

Waarborgregeling. 

Voorstellen voor verbetering kunnen worden 

ingediend bij het secretariaat. 

De voorstellen worden geregistreerd. 

2.  Uitwerken voorstel Systeembeheerder De systeembeheerder werkt het voorstel uit en legt 

het voorstel voor aan de Commissie 

Waarborgregeling.  

3.  Besluitvorming aanname Commissie 

Waarborgregeling 

De Commissie besluit: 

 het voorstel aan te nemen 

 het voorstel te verwerpen 

Bij aanname van het voorstel wordt deze ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering. 

4.  Besluitvorming 

Voorstel voor wijziging 

Algemene 

Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering neemt het besluit 

tot goedkeuring c.q. afwijzing van het voorstel. 

5.  Wijzigen 

waarborgregeling 

Systeembeheerder De systeembeheerder wijzigt het waarborgregeling. 

 EINDE PROCEDURE   
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II.10  Beheer en archivering documenten 

 

Document Beheer Toegankelijkheid 

Documenten van leden met betrekking tot de WBR Secretariaat VSB Secretaris 

Auditor 

Registraties auditresultaten Auditor Auditor 

Secretaris 

Post met betrekking tot de WBR Secretariaat Secretaris 

Auditor 

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB Systeembeheerder Systeembeheerder 

Geheimhoudingsverklaringen Secretariaat Secretariaat 

Ledenadministratie Secretariaat Secretariaat 

 

*  Van alle gegevens worden alleen de recente gegevens bewaard.  
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II.11 Evaluatie beleid 

 

Deze procedure bewerkstelligt dat het Algemeen Bestuur van de VSB het door haar gevoerde beleid in het kader van 

de Waarborgregeling evalueert en waar nodig bijstelt. 

 

 Activiteit Verantwoordelijk Toelichting 

1.  Verzamelen gegevens Systeembeheerder De Systeembeheerder verzamelt in het begin van het 

jaar voor de beoordeling de benodigde gegevens, 

deze bestaan uit onder meer: 

1. Verslagen van de Algemene Ledenvergadering 

2. Verslagen vergadering Algemeen Bestuur 

3. Resultaten toetsingsronden 

4. Verbeterformulieren 

5. Lopende en afgeronde royeringen 

6. Verslag voorgaande bestuursbeoordelingen 

2.  Beoordelen 

kwaliteitsgegevens 

Bestuurs-

vertegenwoordiger 

De bestuursvertegenwoordiger beoordeelt de 

werking van het beheerssysteem en de effectiviteit 

ervan aan de hand van bovenstaande gegevens. 

3.  Relevantie 

kwaliteitsbeleid en 

doelstellingen 

Algemeen Bestuur Het beleid met betrekking tot de Waarborgregeling 

en de doelstellingen worden beoordeeld op 

actualiteit en relevantie.  

Indien nodig besluit tot aanpassing. 

4.  Goedkeuring aan  

Algemene 

Ledenvergadering 

Algemene 

Ledenvergadering 

Voor zover van toepassing keurt de Algemene 

Ledenvergadering het besluit goed. 

5.  Implementeren besluiten Bestuurs-

vertegenwoordiger 

De bestuursvertegenwoordiger is verantwoordelijk 

voor de correcte uitvoering van de genomen 

besluiten inzake de Waarborgregeling. 

6.  Registratie 

beoordeling 

Bestuurs- 

vertegenwoordiger 

Van de beoordeling wordt een verslag opgemaakt en 

opgeslagen in de map beoordelingen. 

7.  Bewaking voortgang Bestuurs-

vertegenwoordiger 

Bewaking van gemaakte afspraken vindt plaats in de 

reguliere vergaderingen en wordt de eventuele 

voortgang bijgesteld. 

 EINDE PROCEDURE   
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Overzicht gebruikte documenten 

 

Volg- 

nummer 

Naam formulier Formulier 

Code 

1.  Verbeterformulier 01vs010813 

2.  Toetsinstrument Directieverklaringen 02vs010813 

3.  Voorbeeld verklaringen (4) 03vs010813 

4.  Geheimhoudingsverklaring 04vs010813 

5.  Statuten VSB februari 2006 05vs090206 

6.  Standaard brief Lidmaatschapaanvraag VSB- 06vs010813 

7.  Aanmelding Nieuw Lid 07vs010813 

8.  Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 08vs010813 

9.  Bezwaarschrift toetsing waarborgregeling 09vs010813 

10.  Aanvraagformulier lidmaatschap VSB 10vs010813 

11.  Enquête NAW-gegevens 11vs010813 

12.  Huishoudelijk Reglement 12vs010813 

13.    

14.    

 

Toelichting samenstelling documentcode: 

 

00  Vs 00/00/00   

         Versiedatum  

         Vs = Versie  

         Vast formuliercode  

 

Register van wijzigingen 

 

Van Naar Omschrijving wijziging 

   

   

   

 



 Form. nr: 01vs010813 

VERBETERFORMULIER  

Ten behoeve van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

 

 Intern idee voor verbetering  volgnummer: 

 Extern idee voor verbetering   volgnummer: naam lid: 

 Directie beoordeling  volgnummer: datum beoordeling: 

 

Klacht / Afwijking / Idee voor verbetering: 

 

 

 

 

 

Wijze waarop klacht of afwijking wordt afgehandeld: 

 

 

 

 

 

Mogelijke oorzaak: 

 

 

 

 

 

Corrigerende / preventieve maatregel: 

 

 

 

 

 

Is de genomen maatregel effectief? 

 

 

 

 

 

Conclusie: 

 

 Doorvoeren in waarborgregelingssysteem  

 Niet doorvoeren in waarborgregelingssysteem  

 

Goedkeuring: Paraaf: Datum: 

 



Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

TACKnowledge   

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB  Versie : 1 augustus 2013 

Toetsinstrument Directieverklaringen  pagina 1 van 5 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Toetsinstrument Directieverklaringen, toelichting ............................................................. 1 
2. Verklaringen zoals uitgegeven door de directies van de leden ........................................... 2 

2.1 Directieverklaring Kwaliteitszorg ............................................................................... 2 

2.2 Directieverklaring Arbo / Veiligheid / Milieu ............................................................. 2 
3. Toetsing Directieverklaring Kwaliteitszorg ........................................................................ 3 
4. Toetsing Directieverklaring veiligheid / arbo / milieu ........................................................ 5 
 

 

 

1. Toetsinstrument Directieverklaringen, toelichting 
 

Doel:  Zeker stellen dat leden die gebruik maken van een Directieverklaring 

Kwaliteitszorg (eis 3 van de Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB of 

Directieverklaring Veiligheid, Arbo, Milieu (eis 4 Checklist Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB) de verklaring naar waarheid hebben opgesteld. 

 

Toepassingsgebied: Leden die gebruik maken van directieverklaringen voor kwaliteit en/of veiligheid. 

 

Toetsing De auditor dient zich een getrouw beeld te kunnen vormen van de werking in de 

praktijk op de te toetsen punten.  

Van daaruit moet hij kunnen beoordelen en verklaren dat er een gerechtvaardigd 

vertrouwen is dat de door de directie van het bedrijf opgestelde verklaringen voor 

kwaliteit en/of veiligheid/arbo/milieu overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Het gaat om toetsing van de werking in de praktijk! De werking in de praktijk kan 

worden aangetoond middels: 

- bedrijfsdocumentatie (instructies, formulieren, procedures etc); 

- observaties in het bedrijf en op werklocaties; 

- gesprekken met medewerkers. 

 

Referenties - Handboek waarborgregeling VSB 

 - Richtlijn Steigers 

 - NEN-EN-ISO 9001 

 - VCA 

 - Arbowet, Arbobesluit 

 - Bouwbesluit 

 

Toelichting toetsing De directie geeft een verklaring uit.De toets is ervoor bedoeld dat de directie die de 

verklaring uitgeeft kan aantonen aan de auditor dat de verklaring geldig is. Het 

bedrijf heeft dus de taak aan de auditor aan te tonen hoe zij in de praktijk invulling 

heeft gegeven aan haar directieverklaring! Het bedrijf kan dit aangeven middels 

procedures en andere op schrift gestelde documenten. De auditor kijkt naar op 

schrift gestelde documenten, werkdocumenten, uitspraken van 

bedrijfsmedewerkers, observaties in het bedrijf.  

Op basis van de observaties van de auditor doet hij een uitspraak over de validiteit 

van de verklaring. De resultaten van alle observaties tezamen moeten een waarborg 

geven dat de directieverklaring in de praktijk is gebracht. 
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2. Verklaringen zoals uitgegeven door de directies van de leden 
 

2.1 Directieverklaring Kwaliteitszorg 
 

[naam bedrijf] is niet in het bezit van een geldig NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig certificaat.  

 

[naam bedrijf] heeft  (schriftelijk) vastgelegde procedures om de documenten en gegevens te beheren 

die betrekking hebben op: 

a) geldende normen en wettelijk gestelde eisen waar aan de klant te leveren materieel aan moet 

voldoen en aan de hand waarvan materieel goedgekeurd wordt; 

b) het zorgdragen dat ingekochte producten voldoen aan de gespecificeerde eisen; 

c) keurings- en beproevingsactiviteiten om te verifiëren dat aan de voor het product gespecificeerde 

eisen is voldaan; 

d) het aantoonbaar zijn van de implementatie van bovengenoemde procedures.  

 

Naam bedrijf 

Naam directeur 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

 

 

2.2 Directieverklaring Arbo / Veiligheid / Milieu 
 

[naam bedrijf] is niet in het bezit van een geldig VCA of gelijkwaardig certificaat.  

 

Ondergetekende, directeur van [naam bedrijf], verklaart dat [naam bedrijf] zich geheel en uitsluitend 

bezig houdt met handels- en/of verhuur en/of productieactiviteiten. Het aspect veiligheid is aantoonbaar 

opgenomen in de bedrijfsdoelstelling en de wettelijke normen op het gebied van arbeidsomstandigheden 

en veiligheid worden in acht genomen. Tevens worden de normen uit het Arbobesluit en het 

Bouwbesluit gehanteerd. 

 

Naam bedrijf 

Naam directeur 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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3. Toetsing Directieverklaring Kwaliteitszorg 
 

Type = soort bedrijf of bedrijfsactiviteit 

Vh = Verhuur Vk = verkoop M = (de)montage  P = productie A = Alle typen 

 

NR. EIS TYP

E 

VRAAG TOETSINGCRITERIA BEVINDINGEN BEOORDE

LING 

1.  3.b.a A Is bekend welke normen, wet- en regelgeving 

van toepassing is op materiaal en materieel dat 

ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van 

klanten dan wel voor eigen gebruik? 

- Overzichtslijst met gehanteerde wet-, regelgeving, 

normen. 

  

2.  3.b.a A Is in de praktijk zeker gesteld dat de meest 

recente versie van normen, wet- en regelgeving 

bekend is? 

- Wie is/zijn verantwoordelijk voor het bijhouden 

van normen, wet- en regelgeving? 

- Hoe vindt dit in de praktijk plaats? 

  

3.  3.b.a A Is in de praktijk zeker gesteld dat de meest 

recente versie van normen, wet- en regelgeving 

bekend is en beschikbaar / bekend is waar 

nodig? 

- Hoe is de beschikbaarheid geregeld? 

- Hoe worden betrokkenen geïnformeerd ? 

memo’s? Overleg? 

  

4.  3.b.a A Is in de praktijk zeker gesteld dat gevolgen van 

wijzigingen van normen, wet- en regelgeving 

worden doorgevoerd in relevante interne 

bedrijfsdocumenten ? 

Bijvoorbeeld middels: 

- Ontwerpregels 

- Rekenregels 

- Controlevoorschriften 

- Montagevoorschriften 

  

5.  3.b.b A Is bij de vaststelling van inkoopdocumenten 

voor materiaal en materieel rekening gehouden 

met de van toepassing zijnde normen, wet- en 

regelgeving? 

- Beoordelen van inkoopdocumenten 

- Beoordelen van de wijze waarop 

inkoopdocumenten worden opgesteld 

- Ter beschikking hebben van specificaties van 

leveranciers 

  

6.  3.b.b A Garandeert de controle van binnenkomend 

materiaal / materieel  dat alleen goederen die 

voldoen aan de bestelspecificatie worden 

opgenomen in de voorraad en ter beschikking 

gesteld voor gebruik? 

Bijvoorbeeld middels: 

- Op basis van welke documenten vindt de 

ingangscontrole plaats? 

- Wat gebeurt er met goederen die niet voldoen aan 

de bestelspecificatie? 

- Identificatie van opgeslagen goederen. 

  

7.  3.b.b A Is gegarandeerd dat bij uitgifte van materiaal / Bijvoorbeeld middels:   



Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

TACKnowledge   

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB  Versie : 1 augustus 2013 

Toetsinstrument Directieverklaringen  pagina 4 van 5 

NR. EIS TYP

E 

VRAAG TOETSINGCRITERIA BEVINDINGEN BEOORDE

LING 

materieel ten behoeve van gebruik op de 

locatie, of verkoop, of verhuur goederen 

worden uitgegeven die voldoen aan de eisen 

van normen, wet- en regelgeving?  

- Controle bij binnenkomst  

- Retour na opleveren project, ontvangen bij 

bestelling 

- Voor uitgifte aan klant / eigen mensen 

Identificaties 

Checklisten 

Formulieren 

8.  3.b.c Vh 

M 

Vindt de periodieke controle van materiaal / en 

materieel plaats? 

Bijvoorbeeld middels: 

- Stickers op materiaal / materieel 

  

9.  3.b.c M Ontwerp van een samenstelling van mobiele 

werkplekken 
1
 of bekistingconstructies: 

Is zeker gesteld dat het ontwerp van een 

(mobiele) werkplek of bekistingconstructie 

voldoet aan de gestelde normen, wet- en 

regelgeving? 

Bijvoorbeeld middels: 

- Handleidingen voor steigerbouwers 

- Montage-instructies 

- Tekeningen / berekeningen 

- Bouw instructies voor bekistingen 

- Controle op tekeningen / berekeningen 

- Verantwoordelijkheden / bevoegdheden duidelijk 

en bekend? 

  

10.  3.b.c M In gebruik name van mobiele werkplekken 
1
 

of bekistingconstructies: 

Is zeker gesteld dat alleen goedgekeurde 

(mobiele) werkplekken of bekistingconstructies 

zijn  vrijgeven voor gebruik? 

Bijvoorbeeld middels: 

- Ingebruikname keuring 

- Steigerlabels 

- Steigerkaarten 

- Checklisten 

- Duidelijkheid wie mag keuren / vrijgeven 

  

11.  3.b.c P Ontwerp product 

Is zeker gesteld dat het ontwerp van een 

product voldoet aan de gestelde normen, wet- 

en regelgeving? 

Bijvoorbeeld middels: 

- verklaring keuringsinstituut 

- berekeningen 

- testresultaten 

  

12.  3.b.c P Eindcontrole productie: 

Is zeker gesteld dat alleen goedgekeurde 

producten worden vrijgegeven voor gebruik?  

Bijvoorbeeld middels: 

- eindcontrole checklist 

- identificatie van gekeurde goederen 

- duidelijkheid en bekendheid 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

  

13.        

                                                 
1
 Onder een (mobiele) werplek wordt verstaan steigers, hangbruggen, hangbakconstructies, bekistingconstructies en dergelijke. 
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4. Toetsing Directieverklaring veiligheid / arbo / milieu 
 

NR. EIS TYP

E 

VRAAG TOETSINGCRITERIA BEVINDINGEN BEOORDE

LING 

1.  4b3  Is bekend welke normen, wet- en 

regelgeving van toepassing is? 

Bijvoorbeeld door: 

- lijst met relevante wet- regelgeving 

- fysieke aanwezigheid ervan 

- arbo-wetgeving 

- bouwbesluit 

- milieuwetgeving 

- vestigingswetgeving 

  

2.  4b3  Is zeker gesteld dat wijzigingen in normen, 

wet- en regelgeving worden geëvalueerd en 

waar nodig geïmplementeerd? 

- Risico inventarisatie en evaluatie beschikbaar? 

- Actieplan aanwezig en geactiveerd? 

- Contract met Arbodienst afgesloten? 

- Duidelijkheid en bekendheid 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid? 

- Verbeterpunten gedefinieerd, opgevolgd? 

  

3.  4b3  Komt het aspect veiligheid tot uiting in het 

bedrijfsbeleid? 

Bijvoorbeeld in: 

- Visie, missie, ondernemingsplan 

- Intern overleg 

- Gesprekken met medewerkers 

- Toolboxmeetings? 

- Interne (veiligheids)instructies 

  

4.  4b3  Is zeker gesteld dat de onderdelen van het 

Arbobesluit worden nageleefd? 

- RI&E 

- Intern overleg 

- Keuring en onderhoud materiaal / materieel 

- Toolboxmeetings 

- Ongevallen- en incidentrapportages 

  

5.  4b3  Is zeker gesteld dat de relevante onderdelen 

van het Bouwbesluit worden nageleefd? 

- Intern overleg   

6.        
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Opleidingsvereisten met betrekking tot monterend personeel in dienst: 

 

Personeel in dienst, Voorman Steigerbouw  

Het aantal medewerkers in dienst met de functie Voorman Steigerbouw 

bedraagt: 

Aantal = 

Het aantal medewerkers in dienst met de functie Voorman Steigerbouw 

dat beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

Aantal = 

Het % van de medewerkers met de functie Voorman Steigerbouw dat 

beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

% = 

Hiermee is aangetoond dat minimaal 80% van de medewerkers met de functie Voorman Steigerbouw 

beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B. 

 

Personeel in dienst, 1
e
 Monteur Steigerbouw  

Het aantal medewerkers in dienst met de functie 1
e
 Monteurs Steigerbouw 

bedraagt: 

Aantal = 

 

Het aantal 1
e
 Monteurs Steigerbouw dat beschikt over het diploma / 

certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

Aantal = 

Het % van de medewerkers met de functie 1
e
 Monteur Steigerbouw dat 

beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

%  = 

Hiermee is aangetoond dat minimaal 80% van de 1
e
 Monteurs Steigerbouw in dienst beschikt over het 

diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B. 

 

Personeel in dienst, Monteur Steigerbouw  

Het aantal medewerkers in dienst met de functie Monteur Steigerbouw dat 

langer dan 3 maanden in dienst is bedraagt: 

Aantal =  

Het aantal Monteurs Steigerbouw dat langer dan 3 maanden in dienst is èn 

beschikt over het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs A bedraagt: 

Aantal =  

Het % van het de medewerkers met de functie Monteur Steigerbouw dat 

beschikt het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of over het  

Steigerbouwbewijs A bedraagt: 

% =  

Hiermee is aangetoond dat minimaal 80% van de Monteurs Steigerbouw langer dan drie maanden in 

dienst beschikt over het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of het  Steigerbouwbewijs A. 

 

Personeel in dienst, Hulpmonteurs  

Het aantal Hulpmonteurs Steigerbouw in dienst bedraagt: 

 

Aantal =  

Het aantal Hulpmonteurs Steigerbouw dat is opgenomen in het 

opleidingsplan bedraagt:  

Aantal =  

Het % van de Hulpmonteurs dat is opgenomen in het opleidingsplan 

bedraagt: 

% =  

Hiermee is aangetoond dat 100% van de hulpmonteurs is opgenomen in het opleidingsplan. 

                                                 
1 De Verklaring Bedrijfsvoering is van toepassing op bedrijven met steiger(de)monterende activiteiten. 
2 Deze verklaring dient òf door een door de VSB aangewezen onafhankelijke auditor te zijn opgesteld of door een externe 

accountant aangesloten bij NIVRA of de NOVA òf door een certificerende instelling welke door de Raad van Accreditatie is 

geaccrediteerd voor het betreffende aandachtsgebied en branche. 
3 De opleidingseisen zijn geformuleerd conform de eisen zoals gesteld in de Richtlijn Steigers 
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Opleidingsvereisten met betrekking tot onderaannemers / ZZP-ers: 

 

Onderaannemers / ZZP-ers als Voorman Steigerbouw  

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als  Voorman 

Steigerbouw bedraagt: 

Aantal = 

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Voorman 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

Aantal = 

Het % onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Voorman 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

% = 

Hiermee is aangetoond dat minimaal 100% van de onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als 

Voorman Steigerbouw beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B. 

 

Onderaannemers / ZZP-ers als 1
e
 Monteur Steigerbouw  

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als 1
e
 Monteur 

Steigerbouw bedraagt: 

Aantal = 

 

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als 1
e
 Monteur 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

Aantal = 

Het % van onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als 1
e
 Monteur 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs B bedraagt: 

%  = 

Hiermee is aangetoond dat minimaal 100% van de onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als 1
e
 

Monteur Steigerbouw beschikt over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B.  

 

Onderaannemers / ZZP-ers als Monteur Steigerbouw  

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Monteur 

Steigerbouw bedraagt: 

Aantal =  

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Monteur 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs A bedraagt: 

Aantal =  

Het % van de onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Monteur 

Steigerbouw èn beschikt over het diploma / certificaat Monteur 

Steigerbouw of het Steigerbouwbewijs A bedraagt: 

% =  

Hiermee is aangetoond dat 100% van de Monteurs Steigerbouw langer dan drie maanden in dienst 

beschikt over het diploma / certificaat Montuer Steigerbouw of het  Steigerbouwbewijs A. 

 

Onderaannemers / ZZP-ers als Hulpmonteurs  

Het aantal onderaannemers / ZZP-ers dat functioneert als Hulpmonteur 

Steigerbouw bedraagt: 

Aantal =  
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Algemene vereisten: 

 

Algemeen:  

Het aantal FTE medewerkers bedraagt: Aantal  FTE =  

 

Het aantal montagepersoneelsleden in dienst van het bedrijf 

bedraagt:  

Aantal =  

Het aantal leerlingen dat is geplaatst vanuit het opleidingsbedrijf bedraagt: Aantal =  

 

 

 

Naam te toetsen bedrijf:  

 

 

Naam directievertegenwoordiger:  

 

 

 

 

 

Naam toetsend bedrijf / instelling:  

 

 

Plaats toetsend bedrijf / instelling:   

 

 

Datum toetsing:   

 

 

Handtekening vertegenwoordiger toetsend bedrijf / instelling:  
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2. Directieverklaring kwaliteitszorg (NEN-EN-ISO 9001)
4
 

 

[naam bedrijf] is niet in het bezit van een geldig NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig 

certificaat.  

 

[naam bedrijf] heeft (schriftelijk) vastgelegde procedures om de documenten en gegevens te 

beheren die betrekking hebben op: 

a) geldende normen en wettelijk gestelde eisen waar aan de klant te leveren materieel aan 

moet voldoen en aan de hand waarvan materieel goedgekeurd wordt; 

b) het zorgdragen dat ingekochte producten voldoen aan de gespecificeerde eisen; 

c) keurings- en beproevingsactiviteiten om te verifiëren dat aan de voor het product 

gespecificeerde eisen is voldaan; 

d) het aantoonbaar zijn van de implementatie van bovengenoemde procedures.  

 

De directie van [naam bedrijf] gaat akkoord met het laten toetsen van deze verklaring volgens 

de afspraken zoals vastgelegd in de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB. 

 

 

Naam bedrijf: 

 

Naam directievertegenwoordiger: 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

                                                 
4
 Ieder bedrijf dat een directieverklaring voor Kwaliteit en/of Arbo / Veiligheid / Milieu overlegt, dient deze eens per drie 

jaar te laten toetsen door een door de VSB aangewezen onafhankelijke auditor òf door een certificerende instelling welke 

door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd voor het betreffende aandachtsgebied en branche. 
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3. Directieverklaring veiligheid (VCA, Arbobesluit, Bouwbesluit) 
5
 

 

[naam bedrijf] is niet in het bezit van een geldig VCA of gelijkwaardig certificaat.  

 

Ondergetekende, directeur van [naam bedrijf], verklaart dat [naam bedrijf] zich geheel en 

uitsluitend bezig houdt met handels- en/of verhuur en/of productieactiviteiten. Het aspect 

veiligheid is aantoonbaar opgenomen in de bedrijfsdoelstelling en de wettelijke normen op het 

gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid worden in acht genomen. Tevens worden de 

normen uit het Arbobesluit en het Bouwbesluit gehanteerd. 

 

De directie van [naam bedrijf] gaat akkoord met het laten toetsen van deze verklaring volgens 

de afspraken zoals vastgelegd in de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB. 

 

Naam bedrijf: 

 

Naam directievertegenwoordiger: 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

                                                 
5
 Ieder bedrijf dat een directieverklaring voor Kwaliteit en/of Arbo / Veiligheid / Milieu overlegt, dient deze eens per drie 

jaar te laten toetsen door een door de VSB aangewezen onafhankelijke auditor òf door een certificerende instelling welke 

door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd voor het betreffende aandachtsgebied en branche. 
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4. Algemene directieverklaring 

 

Ondergetekende, de heer [naam], directeur van [naam bedrijf] verklaart: 

 

 

 dat [naam bedrijf] de volgende kleurcode hanteert om haar materiaal / materieel te 

kenmerken: [KLEUR en indien beschikbaar KLEURCODE]. 

 

 dat [naam bedrijf] zich conformeert aan de voorwaarden van de door de VSB ingestelde 

Waarborgregeling. 

 

 dat [naam bedrijf] zich verplicht ten allen tijde medewerking te verlenen aan een toetsing 

aan de voorwaarden van het VSB-lidmaatschap; 

 

 dat [naam bedrijf] het logo van de VSB op correcte wijze toepast op haar bedrijfsuitingen 

zoals afgesproken binnen de VSB. 

Deze afspraken zijn: 
 In het algemeen: Het VSB logo geeft aan dat het bedrijf aangesloten is bij de VSB. Gebruik of plaatsing 

van het logo op bedrijfsuitingen mag niet op zodanige wijze zijn dat de schijn of suggestie zou kunnen 

worden gewekt dat afzonderlijke producten / diensten door de VSB zouden zijn gekeurd, 

geaccrediteerd, genormeerd e.d. 

 Gebruik van het VSB logo is alleen toegestaan op bedrijfsuitingen van algemene aard (briefpapier, 

offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, bedrijfsbrochure). 

 Gebruik van het VSB logo op de website is alleen toegestaan op het algemene deel van de 

bedrijfswebsite. 

 Het VSB logo wordt alleen gebruikt in combinatie met het bedrijfslogo en is niet gekoppeld zijn aan 

logos’ van keuringen, certificeringen e.d. 

 Het VSB logo mag niet gebruikt worden op: afzonderlijke websiteonderdelen gerelateerd aan specifieke 

producten, diensten. 

 Het VSB logo mag niet gebruikt worden op: productleaflets, bedrijfskleding, bedrijfsauto’s. 

 Het VSB logo mag niet in combinatie met andere logo’s dan het bedrijfslogo gebruikt worden. 

 

 

Naam bedrijf: 

 

 

Naam directievertegenwoordiger: 

 

 

Plaats: 

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening: 

 



  Form. Nr.: 04vs010813 

Geheimhoudingsverklaring 
Ten behoeve van de Beroepscommissie Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

 

 

Door ondertekening en datering van dit document verplicht ik mij tot geheimhouding van alle 

bedrijfsgegevens, bedrijfsgeheimen, en andere zaken die mondeling dan wel schriftelijk worden 

gecommuniceerd en openbaar gemaakt en die betrekking hebben  de hoedanigheid van de 

betrokken bedrijven en ondernemers. 

 

Alle aan mij verstrekte documenten en gegevens ten behoeve van de behandeling van de 

afwikkeling van de beroepsaanvraag worden na beëindiging door mij geretourneerd aan het 

Secretariaat van de VSB dan wel onverwijld door mij vernietigd. 

 

De geheimhouding houdt niet op na beëindiging van de werkzaamheden die verband houden met 

de afwikkeling van de beroepsaanvraag. 

 

 

Naam: 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

Handtekening: 
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 Aan geadresseerde 
 
Ons kenmerk : VSB/0x/xxx/PHE/ 

Betreft : Informatie lidmaatschap VSB 
 
 Zoetermeer, 20xx  
 
Mevrouw, mijne heren, 
 
Naar aanleiding van uw recente verzoek omtrent informatie en een mogelijk 
lidmaatschap van de VSB zenden wij u bijgaand enige hoofdzaken omtrent 
contributie, entreegeld en het profiel van de organisatie. 
 
Ten aanzien van de contributie delen wij u mede, dat deze deels afhankelijk is van 
de hoogte van de bruto-omzet van het afgelopen jaar en het aantal secties waarbij u 
wenst te zijn aangesloten. 
 
De berekening is als volgt: 
- vast deel contributie (aansluiting bij de sectie van uw voorkeur): € 1.815,-; 
- aansluiting andere sectie: € 907,50 per sectie; 
- eventuele sectiespecifieke kosten 
- variabel deel contributie, betreft circa € 100,- per miljoen euro bruto omzet  
(Alle bedragen excl. BTW). 
 
Binnen de VSB is jarenlang door de leden bijzonder hard gewerkt aan een veelvoud 
van zaken. De leden hebben geïnvesteerd in de VSB, zowel financieel als met de 
inzet van personen. Vandaar dat het entreegeld is vastgesteld op een bedrag van  
€ 2.750,-- (excl. BTW) uiteraard éénmalig te betalen.  
 
Indien u het lidmaatschap van de VSB wenst aan te vragen verzoeken wij u om het 
bijgevoegde aanvraagformulier te retourneren. Na ontvangst van het ingevulde 
formulier zal de toelatingsprocedure van de VSB worden gestart. Hiervoor zullen de 
voorwaarden voor het lidmaatschap en de Waarborgregeling VSB worden 
gehanteerd. Dit heeft betrekking tot de statuten, kwaliteit en veiligheid. De 
formulieren hiervoor treft u bijgaand aan. 
 
Tevens is hierbij een VSB-folder ingesloten. 
 
In het vertrouwen u bij deze voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven 
wij, namens het bestuur, 
 

met vriendelijke groet, 
  
 
 ing. P.J.H.M. Hecker 
 secretaris 
Bijlagen 
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AANMELDING NIEUW LID  
 

 

Datum ontvangst aanvraag: __ / __ / ____ In behandeling genomen door: 

 

 

Bedrijfsgegevens 

Naam Bedrijf:   

Voorletters en Achternaam Directeur:   

Vestigingsadres:   

Postadres:   

Telefoon:   

Fax:   

E-mail:   

 

 

Bedrijf meldt zich aan voor de sectie(s) gerelateerd aan: 

 Steigerbedrijven  Hoogwerkbedrijven  Betonbekistingbedrijven 

 

 

Documenten opgestuurd? 

 Aanvraagformulier lidmaatschap 

 Checklist Waarborgregeling VSB 

 Voorbeeldverklaringen 

   

   

Opgestuurd door:   Opgestuurd op:  

 

 

Ontvangen documenten van nieuw lid 

Documenten ontvangen op: 

Documenten compleet? Er dienen minimaal 7 documenten aanwezig te zijn, namelijk: 

 Aanvraagformulier voor het Lidmaatschap VSB 

 Checklist Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

 Uittreksel Kamer van Koophandel 

 Accountantsverklaring 

 Kopie ISO-9001 certificaat òf Directieverklaring Kwaliteitszorg 

 Kopie VCA-certificaat òf Directieverklaring Veiligheid, Arbo en Milieu 

 Kopie inschrijving bedrijfsvereniging / bewijs van betalingen 

Indien niet compleet: lid verzoeken om completering. Datum verzoek: __/__/____ 

Indien compleet, neem de volgende acties:  

1. Opsturen van deze documenten aan Auditor Waarborgregeling. 

2. Brief naar aspirant lid: Stdrd Brf Lidmaatschapsaanvraag in behandeling. 

Brief en documenten opgestuurd? Datum: __/__/____ Paraaf: 
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Toetsing door Auditor Waarborgregeling 

Resultaat toetsing van auditor ontvangen op datum: __/__/____ 

Resultaat rapportage auditor:  voldoet  voldoet niet 

Acties: 

 Als niet voldoen:  

 Als voldoet: voorstel naar Sectie. Datum: __/__/__ Paraaf: ____ 

 

 

Voorstel naar Sectie (bestuur, ledenvergadering) 

Resultaat:  Voorlopig Lid  Afwijzing 

Uitslag ontvangen van Sectie: Datum: __/__/__ 

Verzonden naar Algemeen Bestuur: __/__/__ Paraaf: ____ 

 

 

Algemeen Bestuur / Algemene Ledenvergadering Datum: 

Behandeld in ALV van: __/__/__ 

Geaccepteerd?   Ja   Nee 

Indien geaccepteerd: 

Geregistreerd in ledenadministratie?   Lidnummer:  Sectie: 

Lid geïnformeerd per brief?  

Aanvraag compleet en juist afgehandeld?  Paraaf: Datum: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Checklist  

Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam bedrijf: 

 

 

Plaats: 

 

Datum: 

Ingevuld door: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

Integraal onderdeel van deze Checklijst is de bijlage Voorbeeldverklaringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invullen en opsturen aan: 
 Secretariaat VSB 

 Ing. P.J.H.M. Hecker 

Versie:  1 augustus 2013 Postbus 190 

  2700 AD  ZOETERMEER 
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Toelichting 

 Kolom ‘Geregeld?’: aanvinken voor uw eigen controle als u dit onderdeel heeft geregeld. 

 Kolom ‘Indien niet van toepassing’: Aankruisen indien u van mening bent dat dit onderdeel voor uw 

organisatie niet van toepassing is. Gaarne op pagina 4 bij ‘Opmerkingen’ reden toelichten. 

 

# Omschrijving eis Geregeld

? 

Indien niet 

van 

toepassing: 

 

1 

 

Inschrijving in het handelsregister 

 

 

 

 

1a De inschrijving in het handelsregister is niet ouder dan 1 jaar.   

1b Uit de inschrijving blijkt dat het bedrijf daadwerkelijk is ingeschreven.   

 

2 

 

Verklaring bedrijfsvoering
123

 

 

Uit verklaring bedrijfsvoering blijkt dat: 

 

 

 

2a De betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen juist en tijdig plaats heeft 

gevonden. 

  

2b 1. Het bedrijf heeft een kern van vaste medewerkers met een stabiele samenstelling; 

2. Het aantal FTE vaste medewerkers is opgegeven; 

3. het aantal montage personeelsleden is opgegeven. 

4. Het aantal leerlingen dat is geplaatst vanuit het opleidingsbedrijf is opgegeven. 

 

 

 

 

 

2c Opleidingsvereisten met betrekking tot eigen personeel. 

 

1. Minimaal 80% van de medewerkers met de functie Voorman Steigerbouw 

beschikt over beschikken  over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur 

Steigerbouw of  het Steigerbouwbewijs B.   

2. Minimaal 80% van de 1
e
 Monteurs Steigerbouw beschikken  over het diploma / 

certificaat 1
e
 monteur Steigerbouw of Steigerbouwbewijs B. 

3. Minimaal 80% van de Monteurs Steigerbouw langer dan 3 maanden in dienst 

beschikken  het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of 

Steigerbouwbewijs A. 

4. Alle Hulpmonteurs Steigerbouw zijn opgenomen in het opleidingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d Opleidingsvereisten met betrekking tot de onderaannemers / ZZP-ers die 

werkzaamheden verrichten in opdracht van het lid / bedrijf: 

 

1. 100% van de onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als Voorman 

Steigerbouw beschikken over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw 

of het Steigerbouwbewijs B. 

2. 100% van de onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als 1
e
 Monteur 

Steigerbouw beschikt het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of  het 

Steigerbouwbewijs B.  

3. 100% van de onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als Monteur 

Steigerbouw beschikken het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toelichting bij 2e, 2f: 

- Indien uw  bedrijf deel uitmaakt van een andere onderneming, die reeds lid is van 

de VSb:ga naar onderdeel 2e en 2f. 

- Anders: ga naar onderdeel 3. 

  

2e Het bedrijf is een zelfstandig bedrijf en toont dit aan middels een eigen inschrijving:  

1. in het handelsregister; 

2. bij de bedrijfsvereniging. 

 

 

 

 

2f Het bedrijf ontplooit, onafhankelijk van de onderneming waarvan het deel uitmaakt, 

marktactiviteiten. 

 

 

 

(Ga verder op volgende pagina) 

                                                 
1 De Verklaring Bedrijfsvoering is van toepassing op bedrijven met steiger(de)monterende activiteiten. 
2 Deze verklaring dient òf te zijn opgesteld door een door de VSB aangewezen onafhankelijke auditor òf door een externe 

accountant aangesloten bij NIVRA of de NOVA òf door een certificerende instelling welke door de Raad van Accreditatie is 

geaccrediteerd voor het betreffende aandachtsgebied en branche. 
3 De opleidingseisen zijn geformuleerd conform de eisen zoals gesteld in de Richtlijn Steigers  
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Toelichting op onderdelen 3 en 4 

Het volgende schema geeft de verplichtingen en/of  mogelijkheden aan ten aanzien van ISO/VCA certificaten of 

directieverklaringen zoals die zijn verwerkt in de onderdelen  3 en 4.  

 

 Arbo / Veiligheid / Milieu (AVM) Kwaliteit 

 

Activiteit bedrijf: 

VCA- 

certificaat 

Directieverklaring 

AVM 

ISO- 

certificaat 

Directieverklaring 

Kwaliteit 

(De)montage verplicht n.v.t. òf òf 

Verhuur òf òf òf òf 

Verkoop òf òf òf òf 

Productie òf òf òf òf 

 

Toelichting 

 Kolom ‘Geregeld?’: aanvinken voor uw eigen controle als u dit onderdeel heeft geregeld. 

 Kolom ‘Indien niet van toepassing’: Aankruisen indien u van mening bent dat dit onderdeel voor uw 

organisatie niet van toepassing is. Gaarne op pagina 4 bij ‘Opmerkingen’ reden toelichten. 

 Waar specifieke certificaten (ISO, VCA) zijn geëist mag ook worden verwezen naar gelijkwaardige 

certificaten. Indien dit het geval is kunt u door de VSB gevraagd worden de gelijkwaardigheid aan te tonen. 

 

 

3 

 

Zorg voor kwaliteit (NEN-EN-ISO 9001) 
4
 

 

 

Geregeld? 

Indien niet 

van 

toepassing: 

3a Het bedrijf is in het bezit van een geldig NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig  

certificaat. 

  

  Indien in het bezit is van een geldig certificaat: ga naar onderdeel 4 

 Indien niet in het bezit van geldig certificaat: ga naar onderdeel 3b 

  

3b Het bedrijf is niet in het bezit van een geldig certificaat.  

De directie overlegt een verklaring waarin wordt bevestigd dat er (schriftelijk) 

vastgelegde procedures zijn en bijgehouden worden om alle documenten en gegevens te 

beheren, die betrekking hebben op: 

a) de geldende normen en wettelijk gestelde eisen waar aan de klant te leveren 

materieel aan moet voldoen en aan de hand waarvan materieel goedgekeurd wordt; 

b) het zorgdragen dat ingekochte producten voldoen aan gespecificeerde eisen; 

c) keurings- en beproevingsactiviteiten om te verifiëren dat aan de voor het product 

gespecificeerde eisen is voldaan; 

d) het aantoonbaar zijn van de implementatie van bovengenoemde procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Zorg voor Arbo / Veiligheid / Milieu (VCA, Arbobesluit, Bouwbesluit) 
4 

 

  

4a Het bedrijf voldoet aan de wettelijke normen op het gebied van arbeidsomstandigheden 

en veiligheid zoals vastgelegd in het Arbobesluit en het Bouwbesluit. 

 

 

 

4b1 

 

 

4b2 

 

 

 

4b3 

Het bedrijf heeft (de)montageactiviteiten en is in het bezit van een geldig VCA of 

gelijkwaardig certificaat als dit op grond van de bedrijfsactiviteiten van toepassing is. 

òf 

Het bedrijf heeft (de)montageactiviteiten alsmede verkoop- en verhuuractiviteiten en is 

in het bezit van een geldig VCA of gelijkwaardig certificaat als dit op grond van de 

bedrijfsactiviteiten van toepassing is. 

òf: 

Het bedrijf heeft geen geldig VCA-certificaat, maar overlegt een directieverklaring 

waarin zij stelt dat: 

“ Het bedrijf houdt zich geheel en uitsluitend bezig met handels- en/of verhuur en/of 

productieactiviteiten en het aspect veiligheid is aantoonbaar opgenomen in de 

bedrijfsdoelstelling en de wettelijke normen op het gebied van arbeidsomstandigheden 

en veiligheid worden in acht genomen. Tevens worden de normen uit het Arbobesluit en 

het Bouwbesluit gehanteerd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ga verder op volgende pagina)

                                                 
4 Ieder bedrijf dat een directieverklaring voor Kwaliteit en/of Arbo / Veiligheid / Milieu overlegt, dient deze eens per drie jaar 

te laten toetsen door een door de VSB aangewezen onafhankelijke auditor òf door een certificerende instelling welke door de 

Raad van Accreditatie is geaccrediteerd voor het betreffende aandachtsgebied en branche. 
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Toelichting 

 Kolom ‘Geregeld?’: aanvinken voor uw eigen controle als u dit onderdeel heeft geregeld. 

 Kolom ‘Indien niet van toepassing’: Aankruisen indien u van mening bent dat dit onderdeel voor uw 

organisatie niet van toepassing is. Gaarne op pagina 4 bij ‘Opmerkingen’ reden toelichten. 
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Algemene directieverklaring 

 

 

Geregeld? 

Indien niet 

van 

toepassing: 

5a Het bedrijf hanteert de volgende kleurencode om haar materiaal / materieel te 

kenmerken:  

Kleur: 

Kleurcode: 

  

5b Het bedrijf verklaart in haar Algemene Directieverklaring dat zij zich te allen tijde 

verplicht medewerking te verlenen aan een toetsing aan de voorwaarden van het VSB-

lidmaatschap, inclusief Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

  

5c Het bedrijf verklaart in haar Algemene Directieverklaring dat zij zich conformeert aan 

de voorwaarden van de door de VSB ingestelde Waarborgregeling. 

  

5d Het bedrijf verklaart dat het logo van de VSB op correcte wijze toepast op haar 

bedrijfsuitingen zoals afgesproken binnen de VSB: 
 In het algemeen: Het VSB logo geeft aan dat het bedrijf aangesloten is bij de VSB. 

Gebruik of plaatsing van het logo op bedrijfsuitingen mag niet op zodanige wijze zijn 

dat de schijn of suggestie zou kunnen worden gewekt dat afzonderlijke producten / 

diensten door de VSB zouden zijn gekeurd, geaccrediteerd, genormeerd e.d. 

 Gebruik van het VSB logo is alleen toegestaan op bedrijfsuitingen van algemene aard 

(briefpapier, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, bedrijfsbrochure). 

 Gebruik van het VSB logo op de website is alleen toegestaan op het algemene deel van 

de bedrijfswebsite. 

 Het VSB logo wordt alleen gebruikt in combinatie met het bedrijfslogo en is niet 

gekoppeld zijn aan logos’ van keuringen, certificeringen e.d. 

 Het VSB logo mag niet gebruikt worden op: afzonderlijke websiteonderdelen 

gerelateerd aan specifieke producten, diensten. 

 Het VSB logo mag niet gebruikt worden op: productleaflets, bedrijfskleding, 

bedrijfsauto’s. 

 Het VSB logo mag niet in combinatie met andere logo’s dan het bedrijfslogo gebruikt 

worden. 

  

 

Bijgevoegde documenten 

De volgende aangekruiste documenten zijn door ondergetekende bijgevoegd: 

 Inschrijving in het handelsregister 

 Verklaring Bedrijfsvoering * 

 Kopie NEN-EN-ISO 9001 (of gelijkwaardig) certificaat 

 Directieverklaring met betrekking tot punt 3 Zorg voor Kwaliteit * 

 Kopie VCA (of gelijkwaardig) certificaat 

 Directieverklaring met betrekking tot punt 4 Zorg voor Arbo / Veiligheid / Milieu * 

 Algemene Directieverklaring * 

 Verklaring van de belastingdienst dat afdrachten van belastingen en sociale premies tijdig en volledig 

hebben plaatsgevonden. 

* Van de Verklaring Bedrijfsvoering, de Directieverklaring Kwaliteitszorg, Directieverklaring VCA en de 

Algemene Directieverklaring zijn voorbeelden toegevoegd.  

 

Anders, namelijk: 

1.   

2.   

Opmerkingen: 

1.   

2.   



 Form. nr: 09vs010813 

BEZWAARSCHRIFT TOETSING WAARBORGREGELING  
Ten behoeve van de Waarborgregeling Lidmaatschap VSB 

 

 

Naam Bedrijf:   

Voorletters en Achternaam Directeur:   

Vestigingsadres:   

Postadres:   

Telefoon:   

Fax:   

E-mail:   

 

Bezwaar: 

 

 

Meegestuurde documenten 

 

 

 

Reden bezwaar: 

 

 

 

 

 

Uitspraak Beroepscommissie  Datum:  

Ontvankelijk / Niet ontvankelijk 

 

 

Motivatie: 

 

 

 

 

Afwikkeling 
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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP 
(behorend bij “Checklist Waarborgregeling lidmaatschap VSB”) 

 

 

1. Naam van het bedrijf : ………………………………………………………………… 

 

Adres :…………………………………………………………………. 

 

Postcode/woonplaats :…………………………………………………………………. 

 

Postbus/Postcode :…………………………………………………………………. 

 

Telefoon :…………………………………………………………………. 

 

Telefax :…………………………………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………. 

 

Website :…………………………………………………………………. 

 

 
2. Nummer en plaats van inschrijving in het Handelsregister:  

……………………………………………………………………………………………… 

Sedert wanneer bent u ingeschreven in het Handelsregister: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Bij welke bedrijfsvereniging bent u ingeschreven en onder welk nummer: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Wie is uw bankrelatie (naam bank, bankrekeningnummer): 

……………………………………………………………………………………………… 

 
5. Wat is het BTW-nummer van uw bedrijf: 

……………………………………………………………………………………………… 
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6. Naam directeur :…………………………………………………………………. 

 

Adres :…………………………………………………………………. 

 

Woonplaats :…………………………………………………………………. 

 

 Sedert wanneer :…………………………………………………………………. 

 

 
7. Wie voert de dagelijkse leiding van uw bedrijf: 

……………………………………………………………………………………………… 

Sedert wanneer: 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
8. Maakt uw bedrijf deel uit van een andere onderneming? 

……………………………………………………………………………………………… 

Zo ja, wat is de naam van deze onderneming en in welke verhouding staat u ten 

opzichte van deze onderneming? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
9. Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf? 

……………………………………………………………………………………………… 

Wat is of zijn de nevenactiviteiten van uw bedrijf? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Hoe groot zijn de bestanddelen van de hoofd-, resp. nevenactiviteiten in 

percentages van het totale bedrijfsproces? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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10.  
 
 
 
11. Hoe groot is uw totale personeelsbestand? 

……………………………………………………………………………………………… 

Hoe groot is uw personeelsbestand, werkzaam in steigers? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 Hoe groot is uw personeelsbestand, werkzaam in hoogwerk? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Hoe groot is uw personeelsbestand, werkzaam in betonbekisting? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

12. Is het VCA-Certificaat aan uw bedrijf toegekend?  Ja / Nee 

Zo niet, wanneer verwacht u dit certificaat te behalen? 

(Indien van toepassing) 

……………………………………………………………………………………………… 

 
13. (Uitsluitend bedoeld voor montagebedrijven) 

Hoeveel medewerkers met de functie Voorman Steigerbouw heeft u in dienst? 

……………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel medewerkers met de functie 1
e
 Monteur Steigerbouw heeft u in dienst? 

……………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel medewerkers met de functie Monteur Steigerbouw heeft u in dienst? 

……………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel hulpmonteurs heeft u in dienst? 

……………………………………………………………………………………………… 
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14. Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers / ZZP-ers bij de (de)montage van 

steigers? Ja / Nee 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Indien JA: ga naar 15. Indien Nee: ga naar 16 

 

15. Beschikken alle onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als Voorman 

Steigerbouw over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B? 

……………………………………………………………………………………………… 

Beschikken alle onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als 1
e
 Monteur 

Steigerbouw over het diploma / certificaat 1
e
 Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs B? 

……………………………………………………………………………………………… 

Beschikken alle onderaannemers / ZZP-ers die functioneren als Monteur 

Steigerbouw over het diploma / certificaat Monteur Steigerbouw of het 

Steigerbouwbewijs A? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
16. Teneinde een algemene indruk te krijgen van uw bedrijf, verzoeken wij u om enige 

referenties op te geven. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Wij verzoeken u met dit aanmeldingsformulier tevens de “Checklist Waarborgregeling 

Lidmaatschap VSB” mee te zenden, alsmede de daarin gevraagde documentatie. 

 

Ingevuld op (datum) :………………………………………………………………………… 

 

Ingevuld door (naam) :.……………………………………………………………………….. 

 

Handtekening :………………………………………………………………………… 
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Enquête NAW gegevens 

 
De gegevens zijn bedoeld voor de ledenadministratie van de VSB en zal jaarlijks worden 
herhaald. Mochten er in het jaar mutaties plaatsvinden wilt u deze dan schriftelijk melden 
aan het secretariaat.  
De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, voor zover dit noodzakelijk is. 
 

 
Bedrijfsnaam  : …………………………………………………………………………….. 
 
Bezoekadres  : …………………………………………………………………………….. 
 
Postcode / plaats : …………………………………………………………………………….. 
 
Postadres  : …………………………………………………………………………….. 
 
Postcode / plaats : …………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………….. 
 
Faxnummer  : …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail   : …………………………………………………………………………….. 
 
Website  : …………………………………………………………………………….. 
 
Directeur  : …………………………………………………………………………….. 
 
Contactpersoon : …………………………………………………………………………….. 
 

 
Aangesloten bij de sectie(s): 
 
  Steiger, contactpersoon  : …………………………………………………… 

 Hoogwerk, contactpersoon : …………………………………………………… 

 Betonbekisting, contactpersoon : …………………………………………………… 

 
 
 
Firmanaam   :  ...................................................................... 
 
Aantal werknemers  : ……………………………………………………………. 
 
Omzet (bruto) in 20____  :  ……………………………………………………………. 
 
Datum    : ……………………………………………………………. 
 
Handtekening   : ……………………………………………………………. 
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�� ��� 
��	�� 	���� � � � �� � � 	� �	� �. 	
0��� 	� � 	�� 	0��	�� 	�8��� � �	� �� 	���	� ��0�

��	�� 	� � � �� � 	�	� ���	�� 	�� 	� � � �� � 	� / ��� ��	��	� ������ 	� 	� �� ���	��		� ���� � � �� �	� ��� 	��

�	� ��0�. �/ � �	� � � ��	�� 	� 	����	� �� � ��� 	. 	�3 � ���<	� 7����<. ��� 7�� � � � 	�
� �	� ������ 	��� = � �	� �

� 	��� �� 	��� � ��� 	
� 	� � 	�, � 

	/ ��	� 	�+�	�� �� � 			� � � � ����� 	3 � ���<�� 	3 � ��	� 7�/ -5 -�

� � ��� 	. 	�3 � ���<	� 7�� � � �<� � � � 	� 7��� � 	� ��� � 	�/ � � � 	
� �/ � � 0� � �� 	��� � � �� 	��	3 � � 
� 	��� �

� 	�, + ��� � �-�� � � � � 	� � 	�3 � ���<	� 7�� �	� ��<� �	� 	� 7�� � � �� � � �� � ��	��	�/ � �� � 	� �� � 	�

� 	��� , +�/ 	��0�/ � � �8��

� 7� � 	���	� ��0�� �	� ���� �� 	���	. ����	�. ��� �� � � �� 	��� , +�/ 	��0�/ � � ��� 0�� 	
��� �� � � �� ���	� . ���

� � � �� � � �� � ����� � ��� 	���	� ��0�. �/ � �� 	� 		
�	� �� ���
� ��	� � ��	. �� � � � � ��� 	��� � � � 	
���	� 2� 0�

3 � � � / ��	� / ��� ��	��	� 8�

� 7��� 	���	� ��0�� �	� ��� � � �� � � �� � �� �� �� � � 
��>��	� � 	� 	���� �� � ��	�� �	� ����	�� 	��	� �	� �

� 	. 	�� � � � � � �� �	� ��		� �	� 	
��� 	���� ��
��	����	�� 	��	� �<� 	
� ��� 

		� �� � � �� 	��	/ ��	�

� �� � 
78�

� 7��� �� �� � � 
�? @ A �� � � �� 	��� � � �� � 	3 	�� � 		
�� �	� ��� � � �� � � �� � ��	��	�/ � �� � 	� �� � 	�

� �	�� 	�� � ��	�����+�� 0�� 	
��� �� � � �� �<� 	
� ��� 

		� �� � � �� 	��	/ ��	�� �	�� 	�	� ��� 	� 78�

3 7���� �� 	��� 	� � 
�� � � ��	�� � �	� ����� � ��	�/ � �� ��� 	���	� ��0�� � 	�		� ��� ��� 0�	: �	� 	�

3 � � � / �	�� 	� �	� � �� 		�� � � 0� 	
�� � ���� � ����� ��� � � � � 	�� � � ��	� 	� �� � 	� �� 0��	��	� 	��	� �� 	��

�B ��		� ��� � ��� � ���� � 	
� �� 3 ��� ����� � � �� 	�� 	
� 	� � 	�<� �� 
��	���7� � � 	� -�

�

+��� 	
�C-�

� � � �. � � 	�� 	�+
� 	� 	� 	�# 	� 	� � 	� � � 	�� � �. � 
� ��� � � � . � � 	
��� �� / � ���� � � � 	� �� 

	�
	� 	� ��� � 	� �

� 	�� 	����� � � �� 	�� � � �� � � 	� �� � � �� 	��
�� � � � ��/ � � 3 �. � � 
��� 	. 	�. ��� �� 	� 	
� ��� �� ��� 	
�4�
�� �1�

� � � �� ����� ��� � � � 	
��� �& 	� 
	� 	� �-�

�

+��� 	
�>-�

" 
� �
�� ����� � � �3 � � 	
��� �� � � �� � � � 	
�� � 	� �� � � �. ��� �3 	�� � 		
�� 	3 
		� � ��� � � �. � � 	�. � 
� 	�

� � � � 	
�� � 	� �� 	��
�� � � � ��/ � � 3 �� � 	� -�

�

�

� +) ��" * �� " � * � � &� +) ��" * �� " � * � � &� +) ��" * �� " � * � � &� +) ��" * �� " � * � � & ����

�

+��� 	
��-�

 � � 	� �� � 	� �� 	��� �	� � � � � � � � � 	��	3 � � 
� 	��� �� ��� 	
��1�
�� �>�� � � �� 	���� �� �	� �� � � ��		� �

�	��� � �
�� �� � : �� � � 
�1�� � � 
�� � � �� 	�	� � 	� �� � ��� �� � � � 	� �� � -�! 	�� � � � 	� �� � � ��	/ � �	�� ���

� � � �		� �� � : �� � 
	�. ����� � �� � � �� � � �		� ��	��� � �
�� �� � � �		� �� � � 		� � 	�
� �	� �3 	�� � 	�� � � �. 	��

�� 	� -�! 	��	3 � 
�� � 	� ��� �� 	��� � ��� � � � 	
��� �	� 
	� 	� ���	�	00	� � 	�� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � �. ��� ��

� � � �. � � 	�� ���� 	���� �� �	� �� 0�� ���	� 
	� 	� ��� � � ��	
�� ���� 	��. �� �� 	�� � � �� � � �� 	��� 	��	�	00	� � 	�

� ��� 	
�� �	��� � � 	���
��� ���� � � �� � 			� � � � ���� 	��� 	3 � ���� � �� 3 �		� ��	/ ��	�	��� � -�

�

�

� +) �! " �� " , & " * +& ��� +) �! " �� " , & " * +& ��� +) �! " �� " , & " * +& ��� +) �! " �� " , & " * +& �� ����

�

+��� 	
�D -�

! 	��	/ 	�� ���� � � � ��	�� � � 	�� 		�. � � �� � � ��� � ��� 	�
	� 	� 
������� � ������ 	� � � � 	� ��� � ��� 	�

� � �� 
	� �� � � �� 	�� 	� � � 	�� � 	� �� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � �	� �� � � �� 	�� 
� 	� 	� 	�� 	� � � 	�� � 	� �

�� � 	� ����� 	� � � � 	� ��� � ��� 	�/ � 	�3 � � � 	� ��	��� � ��� 	� � 	� �	� �� � ��� 	�3 	�	� ��	
������ 3 �� 	�

� 
� 	� 	� 	�� 	� � � 	�� � 	� ��� � ��� 	�	� 	� � -�! 	��	/ 	�� �������	� � 	� � ��� ��� 	���	� 	� 	� �� � � �� �	�

��� � � 	� ��� �	�� �	��� 	��	� � 	� � � 	� 	� �� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � ��	�	00	� -������	�� � ��� 	��

� / � �	0�	� �� � � � ��� 	��� / � �	0��� �� � 	-���������	
� ���� 	��� 	��� � 	� ��	

�� � �� � � �� 	���/ � �0�	
��� �

�� � � 	�
� � �� � 	�� 	�� � � � 	
�� � 	� �� 	�� 		� �� �� � ��� �� 	��� 0� 	
� 3 	� ��� � ��� � ��� 3 �� 	��� �� ��� 	
��E �� 	�

��� �� �	� ��	� � 	
� 	��� � � 	� � � 	�� � ��� � ��� ��� 	�� / � �-�

�

�



�

�

�

�

�

�� ��� � � � 	
��� �	� 
	� 	� ��� 		� �� �� � �� �	�� 	����� � � �	� ��	� �� 	�� � �	� ����� � �	� ��� 	� �� � � � �� � �4�� � � ���

�

+��� 	
�? -�

! 	�� � �� 
	� �� � � �
	� 	� ��	� ��	/ ��	�	��� � �� 	� � � 	�� � 	� ��� � 	� ��� �� 	�		��� � 
� 	� � 	�� 	� � � 	�� � �

�	� � � � 	
� �	� �� � �� � 	� � 	� �� � �� � � �� 	�� 	� � � 	�� � �� � � �� � � 	�	� 	� �� � �� � � �� 	�� � � . ���	�	� �� 	�

�	/ 	�� ���� 	� 	��		� -�) � �� 
	� �	� �� 	�
� � 	� �� � � �� 	� � � 	�� � 	� �	� ��	�3 	� �� � 	� �. ��� ����� ��

� 	�� � �	
��� �	� �� � � 	� �� � � �� 	�
	� 	� �� �	��� � � �� 	� 	� �� 3 	� �� � �� 	� � � � ���� � 	� ��. � � � 	�

�� 	��	� � �� � �� � � �� 	��� 	��	�	00	� � 	��	��� � -�

�

+��� 	
�E -�

! 	��	/ 	�� ����	� � ��� ��� 	��	
� � � 	� �� � � �� 	�
	� 	� ��� � � �� � � �. � � 	�� 	. 	�� � � �� 	�� � �	
��� 	�� � � �

. ��� -��������� 	� � ��� � � 	
��� �� � � �� 	���� 	� � �� 	�� 		� �� �� � -�� ����	
	��� 0�� � ���	� �	� ���� � � �� 	�

�	/ 	�� ���� � � . �	��� 	�� � � . ���	�� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � ��� 	���� � / � �� 	� �� � �� � � �� 	�

�	3 � 
�� � 	� �� � � �� ��� 	
��>�� 	���� �� �	� ���� �� 	�� 	� � 

�� � �� � � �. ��� �0� � / ��	�-�

�

�

� +) ��" * �� " ) ) �) ' ( " " � * " & � , �+�� +) ��" * �� " ) ) �) ' ( " " � * " & � , �+�� +) ��" * �� " ) ) �) ' ( " " � * " & � , �+�� +) ��" * �� " ) ) �) ' ( " " � * " & � , �+� ����

�

+��� 	
��@ -�

! 	�3 	� � �� � � 		��	�����	
� ���� 	��� 	��� � 	
� � ��� ��	� 		�� 	�� 	
� 	� �� � � �� 	�� 		� �� �� � -�������	
��

�� �� � 	
	� �� 	��� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � �� 	��	� � ��� � �� � � �	
� �� 		� �� �� � ��� � �� 3 �� � � �� 	�

+
� 	� 	� 	�# 	� 	� � 	� � � 	�� � ���	
� 	�� � 	�� 	. 	��	� � ��� � �� � 	���	�
���	� -��	��+
� 	� 		� �� 	��� � �

� 		0���	�� 

	� ����� 	�� 	��	/ � ��� 	�� 	
� � �� � 	
	� ��	�/ � � �� 
		� -��	��+
� 	� 		� �� 	��� � ��	3 � � 
��� 	�

���. 	�� � � ��	
	� � �� � �� � � �� 	��� �	��� �	/ ���	� � � �� � 	�� � �� 	
� -�! 	�3 	� � �� � � 		��	�� � 	��

� 	�� 	. � / � ���� �� 	�� 	� � � 	�� � 	� �� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � �� 	� 	� 	
�� � �� � � �� 	���� � � �� 	�

� 	
� � �� � 	
	� -��

�

+��� 	
���-�

! 	�3 	� � �� � � 		��	�� � 	��� � � �� 	� � � 	� �	� � � �. � � 	� ��� � ��� 	�� � � �� 	�
	� 	� ��	�� 	00	� �

���� � � 	� �� � � �/ � � ���� ��	��	� ����. � � � 		�� 	00�� � 	� ����� �� ���. � � 
��� � � 	�� � � � 	� 	� 	� ��� �� ��� 	
������

��� � 	� � � � 	� �� � ��� �� 	��� 
� � ��	� �� 	��0�� � � / �		
��� � � 	�
� � ��	�� � � � 	� ��� � 	� �� 	�	� �-��������

� 	3 
�/ � ��� ��� � � 	� �	� ��� � � � ��	� �� 0. � � � 	
��� �	� �/ � � � � 
� � ��/ � �� � 	. �/ � �	
��� ��	��� 	� 	� -�

�

�

� +) �! " �' " # ! ( �! ! " # " )� +) �! " �' " # ! ( �! ! " # " )� +) �! " �' " # ! ( �! ! " # " )� +) �! " �' " # ! ( �! ! " # " ) ����

�

+��� 	
��1-�

! 	�/ � � ���� ��	���	� � 	
� ��� �� ��� 	
����� 	���� �� �	� ���� � ���	
� 	� �� 	�� � � �� 	�� 
� 	� 	� 	�

� 	� � � 	�� � �� 3 �� � � ��	
�� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � �/ � �� �5 � � �� � � �� 	�� 	��	�	00	� � 	�

�	/ ��	� 	� � � 	�� � �� 3 �� � � ��	
�� � � �� 	��� 	��	�	00	� � 	��	/ ��	�	��� � �� � ��� 	��	
� -�

�

+��� 	
��4-�

! 	��	3 � 
�� � �� 	�/ � � ���� ��	�� � � �	
� �� 	�� � � �
�� ��� � ��� � ��� 	��	
� �� 3 ��� ����� � � �. ��� �� � . 	��F�

	: / 
� ��	0�� * ; ����� �� �	�� / ��� ��	��	� ��	
� 	��� ��� 	���	� � 	��	� �� � � �� 	�� 		� �� �� � ��	� � 	� -�* 	�

� � ����	

�� � �� � � �� 	. 	�/ � � ���� ��	�� 3 ��� ����� � � �� � . 	���� � ��� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � ��� �� 	�

�	� � ��� � �		� ���� 00	
�� � ��� �� � . 	��	� �� 	�� 	�� � 	�
	� 	� �� � � � 	��	
� �� 	
� 	� � �� � � �� 	���	�� � � 	� �

�� � -�� � � �� 	��� ��	� � 	�� � 	�
	� 	� ��� � ��� � � �� 	��+
� 	� 		� �� 	��� � ��	� 	
��� 	���� �		� �� � � ��	
�

�� � 	� �	� � ��	��	3 � 
�� � �� � � �� 	�� � � �� 	. 	�
	� 	� ��	�� 	00	� ����� � � 	� -��� �� ��	
��� �� 	���		� 	�� � � � � �

� � � �� 	���� � �. � 

	� �� 	�
	� 	� �		� �. � � 	� � � � � 	�" �� 	� �� 	� 
� �� � � � . 	�� 3 � � � 	�� � 	�� 	��� 0� 	
� 3 	� �

�� � �� 	�� � �	
��� �� 	��	/ 	�� ���� � 	� ��� 	� � � 	� �� 3 �		� ��� � � 
0� � � 
�	���� � � � �. ���		� �� � � 
� 3 �� 	�

� � � �
� � �� � 
� 	� ��� 	�/ � � ���� ��	��� 00	
��	�� � 
� � 	� �� � �� ��� 	� -��	���� � �� � � � 3 �. 	� � 	� �. ���� 	��� 	�

" �� 	� �� 	� 
� �� � �� � � �� 	��� � 
� 	� � ��� � �		� �� / / � � � �� � ��� 	� 
� �� � �� 		��� . � � 	�� 	�� � . 	��� � � �� 	��

�� � ���� � � � � �. ���		� ��� � � �� 	�� 		� �� �� � �		� �� � � 
� 3 �� 	�� � � �
� � �� � �� �� � 	� -��� � �	� �� � � �� �. � 
�

� 
�� � � �� � � �		� �� 	0�� ���	� 	�<� � � � 	3 � ��	7��� � � �
� � �� � 	�� � ���� � �� � 
� 	� -�

�



�

�

�

�

�

�� ��� � � � 	
��� �	� 
	� 	� ��� 		� �� �� � �� �	�� 	����� � � �	� ��	� �� 	�� � �	� ����� � �	� ��� 	� �� � � � �� � �C�� � � ���

�

+��� 	
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