
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uittreksel uit de statuten 
Van belang zijnde artikelen voor aspirant-leden 

 
 
Leden 
 
Artikel 4  
1. Tot lid van de Vereniging kunnen worden toegelaten: bedrijven, ongeacht hun rechtsvorm, die 

daadwerkelijk verticaal transport uitvoeren of verticaal transport werktuigen verhuren, zowel 
bemand als onbemand, en aan de volgende normen voldoen: 
a. ze bezitten en exploiteren ten minste één werktuig bestemd en ingericht voor het uitvoeren 

van verticaal transport; 
b. ze hebben de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verticaal transport voldoende verze-

kerd; 
c. ze hebben vakbekwaam personeel in dienst voor de bediening en/of de onbemande ver-

huur van verticaal transport werktuigen. 
De begrippen ‘werktuigen bestemd en ingericht voor het uitvoeren van verticaal transport’, ‘vol-
doende verzekerd’, ‘vakbekwaam’ en ‘exploiteren’ worden nader in het huishoudelijk reglement 
gedefinieerd. 

2. Indien een lid een rechtspersoon is of een personenvennootschap, is dit lid verplicht bij de 
aanvang van het lidmaatschap schriftelijk aan het bestuur van de vereniging te melden door 
welke natuurlijke persoon het lid ten opzichte van de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd 
kan worden. Het betreffende lid kan deze aanwijzing slechts door een schriftelijk bericht aan 
het bestuur van de vereniging wijzigen. 

 
 
Aanmelding en toelating 
 
Artikel 5 
1. Aanmelding voor het lidmaatschap der Vereniging geschiedt schriftelijk bij het secretariaat; 
2. De aanvrager is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken welke het bestuur, bij de 

beoordeling of de aanvrager aan de bij deze statuten gestelde normen voldoet, nodig acht; 
3. De aanmelding wordt gepubliceerd na ontvangst van het entreegeld. De leden worden in staat 

gesteld hun kennis of ervaringen naar voren te brengen over het voldoen van de aanvrager 
aan de kwaliteitseisen, die de statuten en/of het huishoudelijk reglement aan de toelating stel-
len; 

4. Het dagelijks bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van het entreegeld over de 
toelating; 

5. Het dagelijks bestuur kan de aanvrager een proeflidmaatschap toekennen van maximaal één 
verenigingsjaar. Gedurende het proeflidmaatschap heeft de houder dezelfde rechten en ver-
plichtingen als de gewone leden; 

6. Vóór de afloop van het proeflidmaatschap beslist het dagelijks bestuur of de houder van het 
proeflidmaatschap wordt toegelaten als gewoon lid; 

7. Tegen afwijzing kan de aanvrager casu quo houder van het proeflidmaatschap door middel van 
een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris van de beroepscommissie in beroep gaan 
binnen één maand nadat het betreffende besluit -onder verwijzing naar zijn recht op beroep- te 
zijner kennis is gebracht. 

 
De samenstelling en werkwijze van de beroepscommissie wordt geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 

 
z.o.z.



Rechten en verplichtingen van de leden 
 
Artikel 6 
1. De leden hebben de rechten en verplichtingen, die voor hen voortvloeien uit de statuten, de reglementen en in over-

eenstemming daarmede genomen besluiten; 
2. De leden zijn gehouden zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van 

het verenigingsbeleid; 
Het bestuur betrekt de leden zoveel mogelijk, met name via de regio's en secties, bij deze werkzaamheden; 

3. De algemene vergadering kan de leden verplichtingen opleggen op het gebied van de bedrijfsuitoefening en de be-
drijfsvoering. Deze verplichtingen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Aan zodanige verplichtingen 
kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 

 
 
Contributie en entreegeld 
 
Artikel 8 
1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen. De samen-

stelling van het contributiebedrag wordt nader bij huishoudelijk reglement bepaald; 
2. Bij hun toetreding zijn nieuwe leden, waaronder begrepen houders van een proeflidmaatschap, een door de algeme-

ne vergadering vast te stellen entreegeld verschuldigd. 
 
 
Einde lidmaatschap  
 
Artikel 10 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het ophouden te bestaan van een lid; 
b. door opzegging door het lid. Deze opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven vóór 1 oktober van 

het jaar voorafgaande aan het jaar dat het lid zijn lidmaatschap wil beëindigen. Tussentijdse beëindiging door het 
lid is, behalve met onmiddellijke ingang ingeval redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren, niet mogelijk, ook niet naar aanleiding van verzwaring van geldelijke en niet-geldelijke verplichtingen; 

c. door opzegging namens de Vereniging. Opzegging door de Vereniging kan geschieden, indien: 
• het lid niet langer voldoet aan de normen voor het lidmaatschap bij deze statuten gesteld; 
• de eigenaar van een aangesloten eenmanszaak komt te overlijden; 
• het lid in staat van faillissement is verklaard; 
• het lid zijn financiële en andere verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
• redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting uit het lidmaatschap. Deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de sta-
tuten, reglementen of besluiten der Vereniging of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar aanvangt of eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse con-
tributie ten volle verschuldigd. 
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