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De lidmaatschapscriteria zijn een aanvulling op de in de Statuten vastgelegde lidmaatschapseisen.

1. Algemene eisen geldend voor alle leden
a) Het (aspirant-)lid is van onbesproken gedrag. Zie tevens het addendum bij deze
lidmaatschapscriteria.
b) Het (aspirant-)lid is in het bezit van een geldig ISO 9001 en ISO 14001 certificaat dat is afgeven
door een geaccrediteerd instituut. Indien bij aanvang van het lidmaatschap het lid niet in het
bezit is van deze certificaten, dan krijgt het lid 1 jaar de tijd om deze te behalen. Tevens dient er
binnen 3 maanden bewijs te worden aangeleverd dat er ook daadwerkelijk is gestart met het
certificeringsproces.
c) Het toepassingsgebied van een certificaat dient gerelateerd te zijn aan het leveren en/of
plaatsen van (ondergrondse) afvalcontainers en/of bijbehorende identificatiesystemen.
d) Het (aspirant-)lid verkeert niet in surseance van betaling.
e) Het (aspirant-)lid is in Nederland gevestigd en communiceert in de Nederlandse taal.
f) Het (aspirant-) lid houdt zich aan de regels van de vereniging.
Verder moet het (aspirant-lid) voor toegang tot de sectie Rolcontainers of Ondergrondse containers
voldoen aan één van de volgende punten met leverancierseisen voor de door hem gekozen sectie:

2. Eisen aan leveranciers van Rolcontainers
a)

b)
c)

d)

RAL-GZ 951/1 certificaat
Minimaal 1 type container dient een RAL-GZ 951/1 of gelijkwaardig certificaat te hebben.
Gelijkwaardigheid conform de laatste checklist van de GGAWB wordt ook geaccepteerd. Voor
de onderdelen 3 en 5 van deze checklist kan in Nederland een ontheffing gelden.
Indien een lid bij aanvang van het lidmaatschap niet in het bezit is van deze certificaten, dan
krijgt het lid 1 jaar de tijd om deze te behalen.
Het lid kan gebruik maken van de RAL-GZ 951/1 certificering (of gelijkwaardig certificaat) van
een derde, mits een verklaring van deze derde wordt overlegd dat het lid minimaal een jaar
exclusief gebruik kan maken van de RAL-GZ 951/1 gecertificeerde producten.
Het bestuur kan, mede op grond van de checklist van de GGAWB, vaststellen of er sprake is
van gelijkwaardigheid aan RAL-GZ 951/1. Een lid dat zich op gelijkwaardigheid beroept dient
het volgende te overleggen:
een recente auditrapportage, afgegeven door een onafhankelijke certificerende instelling,
waaruit de gelijkwaardigheid aan RAL-GZ 951/1 blijkt (opbouw volgens de laatste
GGAWB checklist).

3. Eisen aan leveranciers van Ondergrondse containers
EN Certificering
a) EN 13071 certificering van een onafhankelijke en deskundige instantie, op naam van het lid.
Indien bij aanvang van het lidmaatschap het lid niet in het bezit is van deze certificaten, dan krijgt
het lid 1 jaar de tijd om deze te behalen.
b) De testen van containers conform EN 13071 dienen te zijn uitgevoerd door een onafhankelijk en
ter zake deskundig en geaccrediteerd instituut.
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4. Eisen aan leveranciers van Toegangssystemen
Identificatie
a) EN 14803 conforme chips kunnen leveren.
b) Elkaars chips kunnen uitlezen, en bereid om mee te werken aan het uitlezen van elkaars chips.

5. Eisen aan dienstverleners
Implementatie
In het bezit zijn van een eigen, geldig VCA** certificaat.

6. Toetsingsprocedure
a) KLAIR noch haar bestuur is een certificerende instantie, KLAIR controleert uitsluitend of een
lidorganisatie voldoet aan de gestelde criteria.
b) De toetsingscommissie is gehouden tot geheimhouding van de ontvangen informatie. Indien de
(potentiële) lidorganisatie dat wenst vindt de toetsing door een niet-lid c.q. onafhankelijke
organisatie plaats.
c) Indien de toetsingscommissie oordeelt dat niet wordt voldaan aan de Lidmaatschapseisen dan
kan het (potentiële) lid tegen dit oordeel beroep aantekenen bij de Ledenvergadering

Vastgesteld te Lunteren op 30-01-2014, aanvulling (1c) op 19-06-2014, aanvulling addendum (1a) op 22-09-2015, wijziging artikel 2 en
toevoeging artikel 6 op 21-06-2019

Vereniging KLAIR
Gooimeer 4-15 ⚫ 1411 DC Naarden ⚫ info@klair.nl
www.klair.nl ⚫ KvK 34302522 ⚫ NL05 INGB 0671.5686.63

LIDMAATSCHAPSCRITERIA
Lidmaatschapscriteria Vereniging KLAIR
Pagina 3 van 3

ADDENDUM
Onder ‘onbesproken gedrag’ in de zin van artikel 1a deze lidmaatschapscriteria wordt verstaan:
Doen of nalaten dat niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, dat niet strijdig is aan de algemeen
heersende maatschappelijke opvattingen, dat gebruikelijk is in het zakelijke verkeer en niet strijdig is met de
Statuten of andere reglementen van de vereniging.
Beoordeling van onbesproken gedrag vindt plaats door de Ledenvergadering op voorstel van de
werkgroep Ondergronds of de werkgroep Rolcontainers. Voor het nemen van een geldig besluit
geldt een quorum van driekwart van de stemgerechtigde leden. Stemmen geschiedt anoniem d.m.v.
stembriefjes.
Het bestuur kan een commissie samenstellen die advies aan de leden uitbrengt. De commissie
bestaat uit een oneven aantal leden. De leden van deze commissie beoordelen het gedrag zonder
vooringenomenheid en naar redelijkheid en billijkheid.
De leden kunnen besluiten om een gele of rode kaart aan het gewraakte lid te geven.
- Een gele kaart wordt afgegeven als er bijzondere omstandigheden zijn, naar oordeel van de
leden, die hebben geleid tot gedrag strijdig aan de lidmaatschapscriteria. Een gele kaart heeft
een geldigheidsduur van twee jaar. Als een lid gedurende deze termijn opnieuw een gele kaart
ontvangt dan worden de kaarten omgezet in een rode kaart.
- Een rode kaart leidt per definitie tot opzegging van het lidmaatschap conform de Statuten van de
vereniging (artikel 4 lid 3).
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