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STATUTEN  

 

STICHTING INSTALLQ 
 

JACOBSE HULSEBOSCH & DOORDUYN 
      NOTARISSEN 

 

 NAAM EN ZETEL 

 Artikel 1. 

 De stichting draagt de naam: STICHTING INSTALLQ en is gevestigd in de 

gemeente ‘s-Gravenhage. 

 MISSIE en DOEL 

 Artikel 2 

 1. De missie van de stichting is om van Nederland een beter en veiliger 

installatieland te maken. 

 2. De stichting is een onafhankelijke en deskundige organisatie op het gebied 

van kwalificatieregelingen voor de installatiebranche. Zij staat voor 

veiligheidsbewustzijn en kwaliteitsverbetering van de installatiebranche in 

het algemeen en de installatiebedrijven in het bijzonder. 

 3. Het doel van de stichting is om de kwaliteit en de veiligheid van installaties 

in het algemeen en van bedrijven in de installatiesector in het bijzonder te 

verbeteren alsmede aantoonbaar en herkenbaar te maken. Daarbij worden 

diverse activiteiten ondernomen die met het vorenstaande verband houden 

of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 4.  De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  - het (laten) ontwikkelen, beheren en onderhouden van erkennings- en 

certificeringsregelingen met name gericht op de installatiesector; 

  -  het regelmatig controleren van bedrijven en / of uitgevoerde 

werkzaamheden;  

  -  de installateurs te ondersteunen om aan de vereisten, zoals gesteld in 

de regelingen, te voldoen door onder andere uitgifte van vakbladen en 

het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen; 

  - het bevorderen van het in praktijk brengen van (nieuwe) wet- en 

regelgeving en privaatrechtelijke eisen in het kader van deze 

regelingen; 

  - het afstemmen van erkennings- en certificeringsregelingen en 

kwaliteitssystemen in de installatiesector met regelingen in 

aanverwante sectoren; 

  - het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en 

vakbekwaam personeel; 

  - het communiceren van erkennings- en certificeringsregelingen en 

kwaliteitssystemen naar de doelgroepen toe. 
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  - aansluiting te zoeken bij de certificatiestructuur die wordt onderhouden 

door de Raad voor Accreditatie; 

  - aansluiting te zoeken bij de certificeringssystematiek binnen de 

bouwsector; 

  - het, met name op het gebied van de kwaliteitsregelingen, beïnvloeden 

van de wet en regelgeving. 

 VERMOGEN 

 Artikel 3. 

 Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt 

gevormd door: 

 a. vergoedingen van gecertificeerde en erkende bedrijven in de 

installatiesector; 

 b. giften en donaties; 

 c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen 

slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving; 

 d. alle andere wettige baten. 

 BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG 

 Artikel 4. 

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) onafhankelijke natuurlijke 

personen. 

 2. Het bestuur zal als volgt zijn samengesteld.  

  a. Eén bestuurder wordt rechtstreeks in de functie van voorzitter 

benoemd en heeft geen betrokkenheid of binding uit welke hoofde dan 

ook met de installatie-sector. 

  b. Twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kring van de 

installatiesector, zulks op voordracht zoals in lid 5 omschreven.  

  c. Twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kring van 

“gebruikers/voorschrijvers”, zoals aannemers, zakelijke 

opdrachtgevers, consumentenorganisaties. 

  d. Twee of meer bestuurders worden benoemd uit de kring van overige 

strategische partners en/of stakeholders, waaronder netbeheerders. 

 3. Bestuurders worden benoemd door het bestuur, zulks met inachtneming 

van het in lid 2 bepaalde.  

 4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet-voltallig bestuur 

behoudt zijn bevoegdheden. 

 5. Bestuurders zoals bedoeld in lid 2 sub b. worden benoemd op voordracht 
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van de vereniging Techniek Nederland. In het geval van een vacature zal 

Techniek Nederland door het bestuur op de hoogte worden gebracht en zal 

door Techniek Nederland binnen bekwame tijd een voordracht worden 

kenbaar gemaakt. 

 6. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester 

aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-

penningmeester. 

 7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 

  Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 

De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats 

in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd. Een volgens het 

rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, doch slechts 

één maal. Voorts kan één maal dispensatie worden verleend bij vervulling 

van een tussentijdse vacature, met dien verstande dat de totale zittingsduur 

ten hoogste acht jaar bedraagt. 

 8. Een bestuurder defungeert: 

  a. door zijn overlijden; 

  b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; 

  c. door zijn onder curatele stelling; 

  d. door zijn aftreden; 

  e. door zijn ontslag door de rechtbank; 

  f. door zijn ontslag verleend door het bestuur. 

 BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

 Artikel 5. 

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

 2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, 

daaronder met name ook begrepen die bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 3.    Het bestuur kan derden belasten met de uitvoering van feitelijke 

werkzaamheden. 

  Het bestuur kan (tijdelijke) commissies in het leven roepen ten behoeve 

van de realisatie van de doelstellingen van de stichting. 

 4. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de vergoedingen van de 

erkenningen, de afdracht voor de certificaten en overige kwaliteitssystemen 

vast. 

 5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden 

hen door de stichting vergoed. 
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  Het bestuur kan aan daarvoor in aanmerking komende bestuurders een 

bezoldiging toekennen. 

 BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING 

 Artikel 6. 

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter 

tezamen met de secretaris of de penningmeester of door de secretaris 

tezamen met de penningmeester indien deze beide functies niet in een 

persoon verenigd zijn. 

 2. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer 

der bestuurders, evenals aan derden, om de stichting binnen de grenzen 

van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 BESTUUR; WERKWIJZE 

 Artikel 7. 

 1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle 

besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 

nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem 

uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming 

verzet. 

  Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid van het 

aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. 

  Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in 

de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die 

vergadering wordt vermeld. 

 3. De voorzitter dan wel ten minste twee der overige bestuurders zijn 

gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.  

  Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. 

 4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de 

in het voorgaande lid bedoelde personen dan wel namens deze door de 

secretaris schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder 

opgave van de te behandelen onderwerpen. 

  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op een plaats binnen 

Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel 

deed bijeenroepen. 

  Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het 
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bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering 

afwezige bestuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard 

zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en mits ten minste drie 

bestuurders ter vergadering aanwezig zijn. 

  Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en 

degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

 5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering 

schriftelijk doen vertegenwoordigen. 

  Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering 

vertegenwoordigen. 

 6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid 

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

 7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen 

in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of 

meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk 

geschieden. 

 8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken 

oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend, tenzij 

daartegen onmiddellijk door een of meer andere bestuursleden bezwaar 

wordt gemaakt. 

  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen 

gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de 

vergadering aangewezen persoon. 

 10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

over een onderwerp, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijke 

belang heeft dat strijdig is met de belangen van de stichting. 

  Indien de situatie zich voordoet dat alle bestuurders een direct of indirect 

persoonlijke belang hebben dat strijdig is met de belangen van de stichting 

en het bestuur daardoor geen besluit zou kunnen nemen, kan het bestuur 

desalniettemin het besluit nemen, mits de overwegingen die aan het besluit 

ten grondslag liggen als onderdeel van het besluit schriftelijk worden 

vastgelegd. 

 11. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige 

bestuurders met het bestuur belast.  

  Voor het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, zal de 
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directie tijdelijk met het bestuur zijn belast. 

 DIRECTIE 

 Artikel 8 

 1. De stichting kent een directie, die belast is met de uitvoeringsaspecten van 

het beleid en de dagelijkse gang van zaken. 

 2. Het bestuur stelt het aantal directeuren vast. 

  Directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur 

van de stichting. 

 3. De bezoldiging van de directie, alsmede de rechtsverhouding met de 

stichting, wordt vastgesteld door het bestuur. 

 4. De directie heeft de taken en bevoegdheden die de directeur bij de 

aanstelling uitdrukkelijk zijn toegekend en is gebonden aan de door het 

bestuur opgestelde directie-instructie. 

 5. Tenzij het bestuur anders besluit, woont de directie de vergaderingen van 

het bestuur bij en geeft de directie daarin alle relevante inlichtingen en 

gegevens. 

 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN 

 Artikel 9. 

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 

 2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der 

stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 

maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten 

en lasten op over het verstreken boekjaar. 

  De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de 

voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. 

  Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld. 

 CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN INSTALLATIESECTOR 

 Artikel 10. 

 1. De stichting kent een Centraal College van Deskundigen Installatiesector. 

 2. De nadere bepalingen omtrent het Centraal College van Deskundigen 

Installatiesector worden uitgewerkt en opgenomen in een door het Centraal 

College van Deskundigen Installatiesector zelf vast te stellen reglement, 

onverminderd het hierna in lid 3 en in artikel 11 bepaalde. 

 3. Het aantal stemgerechtigde leden van het Centraal College van 

Deskundigen Installatiesector uit de kring van installatiebedrijven is niet 

groter dan het aantal stemgerechtigde leden van buiten de kring van 



 
 
 
2022.001141.01.RK Blad 7. 
 
JHD Notarissen 
Postbus 7230 
2701 AE ZOETERMEER 
tel. 079-3539111 
 
 
 
 

 

JACOBSE HULSEBOSCH DOORDUYN 
      NOTARISSEN 

 

installatiebedrijven. 

 TAKEN VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 

INSTALLATIESECTOR 

 Artikel 11. 

 1. Het Centraal College van Deskundigen Installatiesector adviseert het 

bestuur inzake het beleid van de erkennings- en certificeringsregelingen en 

kwaliteitssystemen  in de installatiesector. 

 2. Het Centraal College van Deskundigen Installatiesector stelt de 

erkennings- en certificeringsregelingen en kwaliteitssystemen vast en 

beheert deze. Voor één onderwerp van certificatie wordt slechts één 

beoordelingsrichtlijn vastgesteld. Voor één onderwerp van erkenning wordt 

slechts één erkenningsregeling vastgesteld. 

 3. Het Centraal College van Deskundigen Installatiesector stelt de eindtermen 

en beoordelingssystematiek voor accreditatie en registratie van opleidingen 

en examens vast en beheert deze. 

 4. Het Centraal College van Deskundigen Installatiesector stelt de 

beoordelingssystematiek voor gelijkwaardigheidsverklaringen vast en 

beheert deze. 

 5. Voor het opzetten en begeleiden van de in artikel 11 lid 2, 3 en 4 

genoemde werkzaamheden kan het Centraal College van Deskundigen 

Installatiesector commissies instellen en/of zich bij laten staan door externe 

deskundigen. 

 COMMISSIE VAN BEROEP 

 Artikel 12. 

 1. De stichting kent een onafhankelijke Commissie van Beroep die met 

uitsluiting van andere organen bevoegd en competent is uitspraak te doen 

omtrent alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het 

weigeren, schorsen, doorhalen of beëindigen van de erkenning van een 

installateur, alsmede omtrent geschillen waarvan de behandeling in de 

statuten of reglementen der stichting aan de Commissie van Beroep wordt 

opgedragen en tot het opleggen van disciplinaire maatregelen. 

 2. De leden van de Commissie van Beroep dienen volstrekt onafhankelijk te 

zijn van de stichting. 

 3. Samenstelling, taak en bevoegdheden van de Commissie van Beroep 

worden geregeld bij een door het bestuur vast te stellen reglement. 

 4. De uitspraken van de Commissie van Beroep zijn niet vatbaar voor beroep. 

 STATUTENWIJZIGING 
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 Artikel 13 

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 

 2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging geschiedt in een 

vergadering waarin alle fungerende bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

  Zijn ter vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, 

niet alle fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal 

een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan 

twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het 

besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. 

 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot 

statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. 

Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst 

van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De 

termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

  Het bepaalde in artikel 7 lid 4, derde alinea, is van overeenkomstige 

toepassing. 

 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. 

  Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en 

een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen 

ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

gehouden handelsregister. 

 ONTBINDING EN VEREFFENING 

 Artikel 14 

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 en 3 

van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing. 

 3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding 

één of meer andere vereffenaars zijn benoemd. 

 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving 

geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register. 

 5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig 

liquidatiesaldo vast, met dien verstande dat dit batig saldo moet worden 

bestemd voor een doel dat soortgelijk is aan het doel van de stichting. 
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 6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. 

  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

  In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van 

de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden stichting gedurende de door de Wet bepaalde termijn onder 

berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze 

persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan 

voormeld handelsregister. 

 REGLEMENTEN 

 Artikel 15 

 1. Naast de in deze statuten genoemde reglementen kunnen bij één of meer 

(andere) reglementen voorts bepalingen worden vastgelegd ter nadere 

uitwerking van onderwerpen en omtrent onderwerpen waarin in deze 

statuten niet wordt voorzien. 

 2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van enig reglement wordt door het 

bestuur genomen. 

 3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. 

 


