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Huishoudelijk Reglement Platform Projectinrichting 
 
 
hierna te noemen PPI 
 
A. Toetreding 
I. 1. Omtrent de toetreding van leden beslist het bestuur, zulks met in-

achtneming van de regels van het huishoudelijk reglement vastge-
steld conform de statuten; de wettelijke regel dat bij niet-toelating 
de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten, 
mist toepassing. Tenzij krachtens speciale voorwaarden anders is 
bepaald, is de toelating als lid onvoorwaardelijk en voor onbepaalde 
tijd. 

 2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om aan de Algemene Vergade-
ring voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement te 
doen. 

 3. Potentiële leden die als projectinrichters zijn aan te merken zullen 
aan de volgende criteria casu quo toelatingseisen worden getoetst: 
a. de werkzaamheden van het kandidaat-lid zullen een sterke 

structurele relevantie moeten hebben met de projectinrichting; 
b. het kandidaat-lid dient kredietwaardig te zijn; 
c. het kandidaat-lid dient te zijn erkend volgens de URL 0796/05 

“Uitvoeringsrichtlijn aanbrengen van vloerbekledingen” d.d. 
01-02-2005 of deze erkenning zo snel mogelijk doch uiterlijk 
één jaar na aanvang van het lidmaatschap te verwerven. 
Wordt de erkenning niet binnen deze periode behaald dan 
vervalt het lidmaatschap terstond. Een hernieuwd lidmaat-
schap kan vervolgens na twee jaar weer worden aange-
vraagd. 

d. het kandidaat-lid moet enig uitvoerend personeel (stoffeer-
ders en/of monteurs raambekleding) in vaste dienst hebben 
en wel als volgt gerelateerd aan de bruto-omzet aan vloerbe-
dekking en raambekleding: 
< 1 miljoen Euro - minimaal 1 persoon (kan eigenaar be 
      drijf zijn) 
1 -2 miljoen Euro -     minimaal 2 personen 
2 – 4 miljoen Euro  -     minimaal 4 personen 
> 4 miljoen Euro   -     minimaal 6 personen 

 
 4. Potentiële leden die als leveranciers zijn aan te merken zullen aan 

de volgende criteria casu quo toelatingseisen worden getoetst: 
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a. de werkzaamheden van het kandidaat-lid zullen een sterke 
structurele relevantie moeten hebben met de projectinrichting; 

b. het kandidaat-lid dient kredietwaardig te zijn; 
c. de leverancier dient over een extern toetsbaar kwaliteitssys-

teem te beschikken (b.v. ISO 9001:2000 of vergelijkbaar). 
 d. wanneer het potentiële lid dat als leverancier of fabrikant is 

aan te  merken niet over een erkend toetsbaar kwaliteitssysteem 
beschikt kan een extern bureau een quick scan uitvoeren om na 
te gaan of de kritische elementen voor een kwaliteitssysteem 
aanwezig zijn. Dit bureau deelt de conclusies mee aan het be-
stuur, dat vervolgens over de toetreding beslist. 

  
II. 1. De aanmelding als lid geschiedt na kennisneming van de statuten 

en het huishoudelijk reglement door middel van een schriftelijke 
verklaring aan het bestuur waarin het huishoudelijk reglement on-
voorwaardelijk wordt geaccepteerd. 

 2. Het bestuur verzamelt alle gegevens en verificaties omtrent de 
aanmelder, die het ter beoordeling van de aanvraag wenselijk acht. 
De aanmelder is verplicht deze volledig en zonder voorbehoud te 
verstrekken. Het bestuur garandeert de vertrouwelijke behandeling 
daarvan. 

 
III. 1. Indien het bedrijf door een vennootschap onder firma, maatschap of 

commanditaire vennootschap wordt gedreven, zal inschrijven in het 
ledenregister geschieden door het bestuur met inachtneming van 
de geldende gedragsregels. 

 2. Indien een bedrijf niet langer toebehoort of mede toebehoort aan 
het oorspronkelijke lid, dient opnieuw een aanvraag tot lidmaat-
schap te worden ingediend. Zolang daarop niet beslist is, blijft on-
verminderd bestaan de eerdere aansprakelijkheid voor de lidmaat-
schapsverplichtingen. 

 3. Indien twee of meer rechtspersonen-leden fuseren zal dit er niet toe 
leiden dat de verkrijgende rechtspersoon dubbele verplichtin-
gen/rechten krijgt. 

 
IV. De leden ontvangen een uittreksel uit het ledenregister. Zij zijn gehou-

den wijzigingen van alle ingeschreven gegevens onverwijld schriftelijk 
ter kennis te brengen aan het secretariaat van het Platform Projectin-
richting. Hetgeen in het register staat vermeld, strekt voor het Platform 
Projectinrichting tot volledig bewijs daarvan. 

 
V. 1. Het lidbedrijf is verplicht zich collegiaal te gedragen en correct op 

de markt te opereren. Met andere woorden: PPI-leden dragen er 
zorg voor te goeder naam en faam bekend te staan. Gemotiveerde 
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schriftelijke klachten over PPI-leden zullen door de Raad van Toe-
zicht kunnen worden beoordeeld.  

 2. PPI-leden verplichten zich te gedragen overeenkomstig de bepa-
lingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement en alle bepa-
lingen, die bij meerderheid van stemmen in een ledenvergadering 
worden vastgesteld. 

 
 
B. Geldmiddelen 
 1. Bij toetreding tot het Platform Projectinrichting dient een entreegeld 

te worden betaald. De hoogte van dit entreegeld wordt jaarlijks door 
de ledenvergadering vastgesteld. 

 2. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de con-
tributie vast. Het lidbedrijf is verplicht deze jaarlijkse contributiegel-
den binnen de op de factuur gestelde termijn te voldoen. 

 3. Het lidmaatschapsgeld wordt berekend over het gehele kalender-
jaar wanneer inschrijving in het ledenregister plaats vindt voor 30 
juni van dat jaar. Vindt de inschrijving plaats na 30 juni dan wordt 
het lidmaatschapsgeld over een half kalenderjaar berekend. 

 
 
C. Bestuur en Raad van Toezicht 
I. De benoeming van de leden van deze colleges geschiedt binnen het 

kader van een rooster van aftreden, waarvoor de volgende regels gel-
den. 
1. De directeur van de vereniging is noch lid noch werkzaam bij een 

lidbedrijf en heeft affiniteit met de branche. 
 2. Het betrokken college stelt een rooster van aftreden vast en maakt 

dit bij de algemene ledenvergadering bekend. 
 3. Het rooster is zo samengesteld dat bij de afloop van de jaarverga-

dering één of meer van de bestuursleden aftreden. 
 4. Een lid van het Bestuur dat volgens het rooster aftreedt is direct 

aansluitend herbenoembaar 
 5. Een aftredend bestuurslid kan aansluitend worden benoemd in de 

Raad van Toezicht 
 6. Een lid van de Raad van Toezicht dat volgens het rooster aftreedt is 

direct aansluitend  herbenoembaar 
 7. Bij vervulling van tussentijdse vacatures neemt het nieuwe lid de 

plaats van zijn voorganger op het rooster in. 
 8. Tussentijdse wijziging van het rooster behoeft de toestemming van 

wie daarvoor vervroegd aan de beurt van aftreden is. 
 
II. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegelden. Reëel ten 

behoeve van het Platform Projectinrichting gemaakte kosten kunnen, 
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tegen overlegging van bewijsstukken, bij het bestuur worden gedecla-
reerd. Voor vertegenwoordigingen waarvoor bepaalde deskundigheid is 
vereist (bijvoorbeeld bedrijfspensioenfonds) zullen zo nodig gehono-
reerde (externe) deskundigen worden benoemd door het bestuur. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van het Platform 
Projectinrichting van 9 november 2010 
 
 


