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Huishoudelijk Reglement VSB
Het Huishoudelijk Reglement VSB regelt de interne organisatie en werkwijze in aanvulling op de VSBstatuten. Indien in het reglement per abuis tegenstrijdige bepalingen zijn opgenomen zijn de statuten
leidend. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld tijdens de VSB Algemene Ledenvergadering op d.d.
12 mei 2022 te Biddinghuizen.
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1. Secties
De statuten geven aan dat de vereniging verschillende secties kent met eigen sectiebesturen. Zie
artikel 3 en 15. Het vermeldt niet hoeveel en welke secties de VSB kent. Een VSB-lid is lid van de VSB
als geheel en heeft de keuze om actief te zijn binnen een of meerdere secties en/of binnen een of
meerdere commissies waarbinnen het activiteiten ontplooit.
Op dit moment zijn er 3 secties:
▪ Sectie Steigerbedrijven: bedrijven die zich richten op het monteren en demonteren van steigers,
fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven.
▪ Sectie Hoogwerkbedrijven: bedrijven voor (de)montage en installatie van hoogwerkers, hef- en
rolsteigers, personen- en goederenliften, ladders, trappen of gevelonderhoudsinstallaties.
▪ Sectie Betonbekistingbedrijven: bedrijven die zich richten op het fabriceren, leveren, verhuren,
monteren en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.
Op voordracht van het algemeen bestuur kan tijdens de algemene ledenvergadering worden besloten
een nieuwe sectie in het werkveld van ‘Veilig werken op hoogte’ in te stellen dan wel op te heffen.
2. Stemrecht en contributie
Ieder lid heeft in de algemene vergadering ten minste één stem. Leden zijn gerangschikt in
verschillende omzet categorieën. Aan iedere omzetcategorie is het stemrecht en de contributiehoogte
gekoppeld.
▪ Omzetcategorieën
Op basis van de hoogte van de bedrijfsomzet is een omzetcategorie van toepassing. De VSB kent een
opdeling in vier omzetafhankelijke categorieën (A, B, C en D) met elk een bijbehorende
contributiehoogte en stemrecht.
▪ Contributie
De hoogte van de jaarlijkse contributie verschilt per omzetcategorie, is gebaseerd op historische
gegevens en sluit aan bij de actuele kostenstructuur van de VSB. De contributie wordt jaarlijks
geïndexeerd volgens de CPI (consumentenprijsindex CBS) en aan het begin van het kalenderjaar
gefactureerd. Bij een afwijking op de begroting van meer dan 10% legt het Algemeen Bestuur een
contributieaanpassing voor aan de Algemene Ledenvergadering.
▪ Definitie omzet
De omzet wordt gedefinieerd als alle omzet die door een lid-bedrijf in Nederland wordt gemaakt met
een of meerdere BV’s in het werkveld van de VSB; zijnde Veilig werken op hoogte. Hierbij gaat het om
de totale omzet gegenereerd door verkoop, verhuur, montage, service etc., bij meerdere
vestigingsplaatsen en bij meerdere werven. Het bedrijf dat als VSB-lid is ingeschreven en contributie
betaald wordt onder die naam in de VSB communicatie-uitingen uitgedragen.
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▪ Omzetgegevens
Bij de start van dit contributiestelsel is uitgegaan van de omzetgegevens zoals deze in 2020 bij de VSB
bekend waren. Vanaf die datum worden de omzetgegevens gebruikt die door leden tijdens de
driejaarlijkse audit voor de Waarborgregeling worden afgegeven aan het onafhankelijke bureau
TACKnowledge. TACKnowledge geeft op haar beurt aan de VSB uitsluitend door in welke
omzetcategorie het betreffende bedrijf valt. De VSB ontvangt geen omzetcijfers. Voor nieuwe leden
betreft het vaststellen van de omzet door TACKnowledge bij toetreding. Leden die van mening zijn
foutief te zijn ingedeeld kunnen dit jaarlijks vóór november bij het VSB-secretariaat kenbaar maken
waarbij zij de branchemanager de mogelijkheid geven dit vertrouwelijk in te zien. De kosten voor de
driejaarlijkse externe waarborginregeling-audit worden door de leden rechtstreeks aan
TACKnowledge betaald.
▪ Stemrecht
De mate van stemrecht is afhankelijk van de omzetcategorie waarbinnen het bedrijf valt. Categorie A
heeft één stem, Categorie B twee, Categorie C vier en Categorie D zes stemmen.
Categorie
A
B
C
D

Omzet
0 t/m 4,99 mln.
5 t/m 14,99 mln.
15 t/m 49,99 mln.
≥ 50 mln.

Contributie
€ 3.700,00
€ 4.880,00
€ 6.675,00
€ 15.400,00

Stemrecht
1
2
4
6

* Prijsniveau 1 januari 2022 = contributie 2021 + 2,7% (o.b.v. CPI 2021)
▪ Entreegeld
Nieuwe leden betalen eenmalig een bijdrage voor toetreding van € 1.450,00 exclusief btw. Reden is
dat bestaande leden jarenlang hebben geïnvesteerd in kennis, verenigingsstructuur en een veelvoud
aan zaken, zowel financieel als met inzet van personen. Met het aangaan van het lidmaatschap
kunnen nieuwe leden hier direct gebruik van maken. Van het entreegeld wordt tevens de eerste
externe waarborgregeling-audit bekostigd.

3. Aspirant-leden
De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van aspirant-lidmaatschap. Aspirant-leden
zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn. Aspirant-leden hebben uitsluitend toegang
tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit.
De in de statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en ontzetting met de
gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de aspirant-leden. De aan het aspirantlidmaatschap verbonden financiële bijdrage per kalenderjaar, wordt door de algemene vergadering
vastgesteld. De bijdrage kan per categorie verschillen., afhankelijk van de activiteiten die voor het
aspirant-lid openstaan.
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4. Donateurschap
Voor toeleveranciers in de VSB-branche is direct contact met de VSB en haar leden op brancheniveau
mogelijk door het aangaan van een donateurschap. Op deze wijze is het mogelijk om indirect
betrokken te zijn bij de verenigingsactiviteiten.
Bedrijven, veelal toeleveranciers in de branche, kunnen donateur worden na een interne toetsing aan
de hand van de VSB-statuten. Bedrijven die vallen onder de omschrijving van lidmaatschap, conform
artikel 4 van de statuten, bestaat uitsluitend de mogelijkheid om lid te worden tegen de geldende
statutaire verplichtingen met als onderdeel een externe Waarborgregeling-toets.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Donateurs
hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar geen stemrecht. Voor aanmelding kan
een geïnteresseerd bedrijf zich melden bij het secretariaat van de VSB en neemt kennis van de
voorwaarden voor donateurschap. Een verzoek om donateur te worden wordt beoordeeld door het
algemeen bestuur die als zodanig een donateur kan toelaten.
▪ Wat mag een donateur van de VSB verwachten
Donateurschap kan van belang zijn om uiteenlopende redenen waarbij een donateur gebruik kan
maken van de volgende verenigingsactiviteiten:
o Worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.
o Kunnen op verzoek van een sectie of commissie deelnemen aan commissie- en
sectievergaderingen.
o Worden beschreven in een redactioneel artikel in een van de VSB uitgaven waaronder Hoog &
Breed, digitale Nieuwsbrief en website.
o Krijgen een naamsvermelding in diverse VSB publicaties zoals Hoog & Breed, Jaarverslagen,
website www.vsbnetwerk.nl en eventuele VSB-evenementen.
▪ Financiële bijdrage en termijn van het donateurschap
Het donateurschap wordt aangegaan voor een termijn van minimaal 3 jaar met in het derde jaar de
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor een volgende termijn. De financiële bijdrage aan de VSB
is voor 2021 vastgesteld op € 1.500,- exclusief btw per jaar.

5. IB-ondernemingen
In aanvulling op artikel 4 lid 1 van de statuten kunnen IB ondernemingen geen lid worden van de VSB.
Dit zijn ondernemingen die vallen onder de regels van de Inkomstenbelasting waaronder ZZPbedrijven, een eenmanszaak, een deelname in een maatschap, vennootschap onder firma en een
commanditaire vennootschap.

6. Personen van verdienste
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De VSB kent ‘Personen van verdienste’. Voorheen werden deze Ereleden genoemd. Dit zijn personen
die de VSB vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging een speciale plek in de vereniging
willen geven. Een persoon wordt op voordracht van het algemeen bestuur tijdens de algemene
vergadering, wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot ‘Persoon van verdienste’
benoemd.
Personen van verdienste worden op de hoogte gehouden van de algemene activiteiten van de
vereniging. Zij ontvangen uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, die zij kunnen
bijwonen, doch waar zij geen stemrecht hebben. Reeds benoemde personen van verdienste
(voorheen Ereleden) worden uitgenodigd voor het bijwonen van de installatie van nieuw benoemde
personen van verdienste. Personen van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te
betalen.

7. CAO-onderhandelingen
De Sectie Steigerbedrijven heeft het alleenrecht CAO-onderhandelingen te voeren uitsluitend ten
behoeve van de montagebedrijven. Deze CAO geldt voor alle steigerbouwbedrijven die onder de
Algemeen Verbindende Verklaring vallen, ook voor de montagebedrijven in de Sectie
Steigerbedrijven.

8. Gebruik VSB-logo
Leden van de VSB mogen het VSB-logo gebruiken om kenbaar te maken dat het bedrijf lid is van de
VSB. Niet-leden is het niet toegestaan het logo op enigerlei wijze te gebruiken, dit om enige
verwarring tot het wel of geen lid zijn van de vereniging te voorkomen.
Het VSB-logo op bedrijfsuitingen geeft aan dat het bedrijf is aangesloten bij de VSB. Hierbij dient de
naam van het lid-bedrijf samen met het logo van de VSB op een correcte wijze te worden toegepast.
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 of diensten door de VSB zouden
zijn gekeurd, geaccrediteerd, genormeerd of anderszins. Gebruik van het VSB logo is alleen toegestaan
op bedrijfsuitingen van algemene aard zoals briefpapier, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen,
website en bedrijfsbrochure.

9. Waarborgregeling
In aanvulling op artikel 4 lid 2 van de statuten. De VSB Waarborgregeling garandeert klanten,
opdrachtgevers, verzekeraars en overheden dat alle leden van de VSB voldoen aan objectief
vastgestelde criteria op het gebied van kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. De criteria zijn
opgesteld door deskundigen uit de branche en bevatten eisen ten aanzien productontwerp, productie
en logistiek, (de)montage van veilige werkplekken en arbeidsmiddelen op hoogte en scholing van
personeel.
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Nieuwe leden worden bij aanmelding getoetst (eerst na toezending van alle gevraagde documenten)
en bestaande leden worden eens per drie jaar getoetst door een onafhankelijk externe deskundige. Bij
positief resultaat ontvangt het lid een certificaat dat drie jaar geldig is. Met dit certificaat
onderscheiden VSB-leden zich positief bij klanten en opdrachtgevers ten opzichte van nietaangesloten bedrijven.
De eisen waaraan VSB-leden moeten voldoen worden door de Commissie Waarborgregeling continu
geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de ontwikkelingen in techniek, markt, normen, wet- en
regelgeving (waaronder Richtlijn Steigers en Richtlijn Betonbekistingen en
ondersteuningsconstructies) en de ambities van de vereniging. De Waarborgregeling houdt het
kwaliteits- en veiligheidsniveau van leden hoog en geeft klanten en opdrachtgevers het vertrouwen
dat wordt samengewerkt met een solide partner.

10. Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
Voor de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur, zijnde de algemene bestuurders die
ingeschreven staan bij de KvK van de VSB, sluit de VSB een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
af.

11. Algemene Voorwaarden
Om handelstransacties uniform en helder te laten verlopen heeft de VSB algemene voorwaarden
opgesteld. Hierin zijn een aantal zaken gestandaardiseerd. De algemene voorwaarden van de VSB
werden in 2020 geactualiseerd en gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland. De algemene
voorwaarden zijn alleen te gebruiken door VSB-leden. Gebruik door anderen dan VSB-leden is niet
toegestaan. De volgende algemene voorwaarden zijn via de VSB-website beschikbaar:
▪ Algemene Voorwaarden VSB (depotnummer 93-2020 per 2 juni 2020)
▪ Algemene Aannemingsvoorwaarden (depotnummer 94/2020 per 2 juni 2020)
▪ Algemene Verhuurvoorwaarden (depotnummer 95/2020 per 2 juni 2020)
▪ Algemene Verkoopvoorwaarden (depotnummer 96/2020 per 2 juni 2020)
Naast de Nederlandstalige voorwaarden zijn via de website ook uitgaven in het Engels en Duits
beschikbaar.

12. Code of conduct
VSB-leden werken volgens de Nederlandse wetgeving en zijn zich bewust van het competitieve
economische klimaat. Om deze reden heeft het algemeen bestuur en de ledenvergadering op
donderdag 19 mei 2016 een set van bindende spelregels geadopteerd.
De in mei 2016 opgestelde Code of Conduct is via de website beschikbaar op
https://www.vsbnetwerk.nl/content/uploads/2021/12/Code_of_Conduct_VSB_2022.pdf
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De regels voor de vereniging en het verenigingswerk zijn in de Code of Conduct samengevat. Deze
regels zijn van toepassing op al het personeel werkzaam voor het verenigingsbureau VSB, alsmede alle
leden en hun personeel actief binnen de vereniging.
Met het aanvaarden van deze spelregels geeft de VSB duidelijkheid en richting aan de leden. Het
volgen van en het niet overtreden van de regels zijn vanzelfsprekend voor iedereen die binnen de
vereniging deelneemt aan de werkzaamheden en aan de overleggen.

8/8

