STATUTEN
Begrippen.
Artikel 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. de stichting: de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf.
b. OBN: de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland.
c. de erkenningsregeling: de erkenningsregeling voor het bestratingsbedrijf.

Naam, zetel en duur.
Artikel 2.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf.
2. Zij heeft haar zetel in Nieuwegein.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel.
Artikel 3.
1. De stichting heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een
erkenningsregeling voor de uitoefening van het bestratingsbedrijf en het bevorderen
van een stipte toepassing van die regeling.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het ontwikkelen en vaststellen van de erkenningsregeling;
b. het uitvoeren van de erkenningsregeling, waaronder begrepen het verlenen van
erkenningen;
c. het uitoefenen van controle op deelnemers aan de erkenningsregeling;
d. het verrichten van alle werkzaamheden, die bijdragen aan het goed functioneren
van de erkenningsregeling.

Bestuur.
Artikel 4.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden,
tenminste drie en ten hoogste zeven, zijnde natuurlijke personen.
2. De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de OBN.
3. Indien het bestuur niet voltallig is, houdt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van het bestuur om in een vacature te voorzien.
4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor drie jaar. Een aftredend bestuurslid
is terstond herkiesbaar.
5. Elk jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het
rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Het kan ook bepaalde functies aan niet-bestuursleden opdragen.
7. Het bestuur stelt de erkenningsregeling vast, alsmede de op grond van de
erkenningsregeling en deze statuten vast te stellen reglementen.
8. De in het vorig lid genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten
of met de wet.
9. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurslid dit noodzakelijk acht.

Stemmingen.
Artikel 5.
1. Elk bestuurslid brengt één stem uit. Stemming bij schriftelijke volmacht door een
ander bestuurslid is toegestaan.
2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van de
stemmen is het voorstel verworpen.
3. Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits schriftelijk,
per telefax of telegrafisch en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.
Artikel 6.
1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen. De in Artikel 291,
lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorkomende bevoegdheidsbeperkingen
op dit punt gelden derhalve niet.
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
3. De uitvoering van de erkenningsregeling kan worden opgedragen aan derden.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 7.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. bedanken;
c. aftreden ingevolge het vastgestelde rooster van aftreden;
d. faillissement van de desbetreffende bestuurder of diens aanvrage van surséance van
betaling;
e. onder curatelestelling; of
f. ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

Functioneren stichting.
Artikel 8.
1. Het bestuur kan de dagelijkse leiding van de stichting aan derden opdragen, welke
opdracht een of meer van de volgende taken kan betreffen:
a. het verlenen van een erkenning;
b. het doorhalen van een erkenning;
c. het opleggen van een sanctie;
d. het beheer van het erkenningenregister en de daarop betrekking hebbende
gegevens;
e. het uitbrengen van beleidsadviezen aan het bestuur inzake de
erkenningsregeling;
f. het geven van voorlichting over de erkenningsregeling;
2. Het bestuur bepaalt de vergoeding en de andere voorwaarden voor de
werkzaamheden van derden.

Audit.
Artikel 9.
Ten behoeve van het toezicht op de juiste naleving van de erkenningsregeling kan het
bestuur besluiten tot het benoemen als auditor van één of meer natuurlijke of
rechtspersonen, welke dienen te handelen volgens een auditprocedure.

Commissie van Beroep.
Artikel 10.
1. Er is een Commissie van Beroep welke tot taak heeft de behandeling van ingevolge
de erkenningsregeling voor beroep vatbare beslissingen.
2. De Commissie bestaat uit drie leden die:
a. geen belangen mogen hebben in of bij een onderneming waarin het
bestratingsbedrijf wordt uitgeoefend;
b. niet verbonden zijn aan enige organisatie in het bestratingsbedrijf in de zin van de
erkenningsregeling;
c. niet verbonden zijn aan enig ander orgaan van de stichting.
De voorzitter dient de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
3. De leden van de commissie worden door het bestuur aangesteld.
4. Nadere voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie worden
bij afzonderlijk reglement geregeld.

Geheimhouding.
Artikel 11.
Bestuursleden en alle overige personen, die al dan niet in dienstverband
betrokken zijn bij de stichting, zijn verplicht geheimhouding te betrachten over al
hetgeen hen in het kader van hun werkzaamheden bekend wordt met betrekking tot
bedrijven en de door deze verleende diensten, behoudens voorzover anders is bepaald
bij of krachtens deze statuten.
Deze verplichting tot geheimhouding blijft voortbestaan, ook nadat bedoelde personen de
desbetreffende hoedanigheid niet meer bezitten.

Geldmiddelen.
Artikel 12.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. entreegelden en jaarlijkse bijdragen;
b. subsidies;
c. renten op tegoeden;
d. alle andere baten en inkomsten;

Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 13.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit. Het verslag wordt openbaar gemaakt. Bij het
jaarverslag wordt een overzicht verstrekt met naam en adres van alle deelnemers aan
de Erkenningsregeling.

Wijziging van statuten
Artikel 14.
1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten over te gaan.
2. Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid nodig van drie/vierde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Ontbinding van de stichting.
Artikel 15.
1. Het bestuur is bevoegd met instemming van de OBN tot ontbinding van de stichting
over te gaan.
2. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting is een unaniem bestuursbesluit nodig.
3. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
4. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een
eventueel batig saldo, met dien verstande dat dit moet worden bestemd voor een
doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting.

Slotbepaling.
Artikel 16.
In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorziet beslist het bestuur.

