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ERKENNINGSREGELING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF 

 

Artikel 1. BEGRIPPEN 

Hierna wordt verstaan onder: 
 

Bestratingsbedrijf 

Een instantie of een bedrijf met personeel in dienst gericht op het bedrijfsmatig 
aanleggen, herstellen of onderhouden van straatwerk. 
 

Straatwerk 

Een verharding die opgebouwd is uit straatklinkers, betonstraatstenen, betontegels, 
natuursteen tegels of keien of in algemene zin opgebouwd uit gebakken, betonnen  
en / of natuursteen elementen. 
 

Beheerder 

Degene die de onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het bestratingsbedrijf. 
 

Straatmaker 

Degene die beroepshalve handmatig – al of niet met behulp van mechanisch 
hulpmiddelen – straatwerk aanlegt en/of herstelt. 
 
OZP –er 

Een ondernemer zonder personeel (een zelfstandige) die beroepshalve handmatig  
– al of niet met behulp van mechanisch hulpmiddelen – straatwerk aanlegt en/of herstelt. 
 
Erkenningsregeling 

De erkenningsregeling voor het bestratingsbedrijf en alle op grond van deze regeling 
gebaseerde besluiten en uitvoeringsvoorschriften.  
 
SEB 

De Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf. 
 
Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de SEB.  
 
College van Deskundigen 

Een groep  van experts vertegenwoordigend de verschillende partijen in de 
bestratingketen die gevraagd en ongevraagd het SEB Bestuur adviseren over zaken in 
relatie tot de Erkenningsregeling. 
 
Aanvrager 

De ondernemer die door indiening van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te 
kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan de Erkenningsregeling.  
 
Deelnemer 

De ondernemer die voldoet aan de in de Erkenningsregeling opgenomen toelatings-
voorwaarden en door middel van ondertekening van een deelnemingsovereenkomst 
gehouden is tot het nakomen van alle uit de Erkenningsregeling voortvloeiende 
verplichtingen.  
 
Auditor  

Degene die in opdracht van de SEB de audits uitvoert. 
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Register 

Het Register van Erkende Bestratingbedrijven als bedoeld in artikel 18 van deze 
Erkenningsregeling. 
 

Artikel 2. DOEL 

De Erkenningsregeling heeft tot doel: 
a) de bevordering van de kwaliteit van het ondernemerschap en het product van het 

bestratingsbedrijf. 
b) de bevordering van de continuïteit van de bedrijfstak. 
c) de bevordering van een herkenbare marktpositie van ondernemingen die voldoen aan 

de op grond van de Erkenningsregeling gestelde kwaliteitsnormen. 
d) het verbeteren van het imago van het bestratingsbedrijf. 
 
Artikel 3. WERKINGSSFEER 

De Erkenningsregeling is van toepassing op ondernemingen waarin met de uitoefening 
van het bestratingsbedrijf jaarlijks een omzet wordt behaald van tenminste € 50.000,-     
exclusief omzetbelasting, daaronder de omzet die betrekking heeft op uitbesteed 
straatwerk niet begrepen.  
 
Artikel 4. TOELATINGSVOORWAARDEN 

De erkenning wordt verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a) de aanvrager is als bestratingsbedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken van het gebied waarin hij is gevestigd; 
b) de beheerder is in het bezit van het diploma “vakbekwaamheid voor het 

bestratingsbedrijf” van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW), 
of een ander bewijsstuk waaraan naar het oordeel van de SEB dezelfde waarde kan 
worden toegekend; 

c) de aanvrager is in het bezit van recente verklaringen omtrent zijn betalingsgedrag, 
afgegeven door de betrokken ontvanger der Rijksbelastingen; 

d) de aanvrager beschikt over een arbobeleidsplan en –jaarplan, dat tenminste voldoet 
aan de door de SEB gestelde richtlijnen dan wel een geldig RI & E en/of VCA 
certificaat; 

e) tenminste 60% van de in de onderneming van de aanvrager werkzame straatmakers 
op niveau 3 is in het bezit van het diploma straatmaker van de SBW, of een door de 
SEB daaraan gelijkwaardig te achten bewijsstuk; 

f) de aanvrager heeft zich door middel van de ondertekening van een 
deelnemingsovereenkomst verplicht tot het naleven van de uit de Erkenningsregeling 
voortvloeiende verplichtingen, en 

g) de verschuldigde aanvraaggelden zijn voldaan. 
 
Artikel 5. BEWIJSSTUKKEN 

Het voldoen aan de in artikel 4 genoemde toelatingsvoorwaarden kan blijken uit de 
volgende bescheiden: 
a) een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waarin de onderneming van de 

aanvrager binnen welker gebied de onderneming gevestigd is, afgegeven en 
gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister, mits niet eerder gedagtekend dan drie 
maanden voor de indiening van het verzoek om erkenning; 

b) - het diploma “vakbekwaamheid voor het bestratingsbedrijf”, afgegeven door de 
       SBW of een door de SEB daaraan gelijkwaardig te achten bewijsstuk;  
     - de overige in artikel 11 van de Regeling aanwijziging bewijsstukken (Stcrt. 1993, 
       185) vermelde bewijsstukken; 
c) de in artikel 4, onder c bedoelde verklaring, mits niet eerder gedagtekend dan drie 

maanden voor de indiening van het verzoek om erkenning 
d) de in artikel 4, onder d bedoelde documenten; 
e) de door de SEB aangewezen bewijsstukken van bekwaamheid voor straatmaker op 

niveau 3. 
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Artikel 6. ONTHEFFING 

1. Van één of meer toelatingsvoorwaarden kan in bijzondere gevallen ontheffing worden 
verleend indien naar het oordeel van de SEB het voldoen hieraan in redelijkheid niet 
kan worden gevergd. 

2. Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende erkenning 
kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden. 

 
Artikel 7. DUUR VAN DE ERKENNING 

1. De inschrijving als deelnemer geschiedt voor onbepaalde tijd. 
2. Tenminste éénmaal per jaar onderzoekt de SEB of de deelnemer nog aan de gestelde 

normen voldoet. 
 
Artikel 8. WEIGERINGSGRONDEN 

De erkenning wordt geweigerd indien: 
a) niet wordt voldaan aan de in het artikel 4 genoemde toelatingsvoorwaarden en 

daarvan geen ontheffing is verleend, of 
b) binnen een periode van 1 jaar voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de 

aanvraag een eerdere inschrijving van de aanvrager als deelnemer na een 
onherroepelijk besluit van de SEB als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onder c., is 
doorgehaald; 

c) het optreden van de aanvrager het imago van de bestratingsbranche of de goede 
naam van de SEB schaadt.  

 
Artikel 9. INWERKINGTREDING ERKENNING 

1. Een erkenning treedt in werking na ondertekening van de deelnemingsovereenkomst 
door de aanvrager en de SEB. 

2. Als bewijs van erkenning geldt de inschrijving in het Register. 
 
Artikel 10. DOORHALING VAN DE INSCHRIJVING 

Doorhaling van de inschrijving als deelnemer door de SEB vindt plaats: 
a) na het faillissement van de deelnemer; 
b) bij het verlies van de feitelijke zeggenschap over het bestratingsbedrijf op andere 

wijze; 
c) na het beëindigen van de uitoefening van het bestratingsbedrijf; 
d) op grond van een schriftelijk verzoek van de deelnemer; 
e) indien door de deelnemer de verschuldigde jaarlijkse bijdrage niet zijn voldaan; 
f) indien de deelnemer naar het oordeel van de SEB niet langer aan de normen als 

bedoeld in artikel 4 voldoet en daarvan geen ontheffing is verleend; 
g) door een besluit tot doorhaling van de inschrijving als bedoeld in artikel 16, tweede 

lid, onder c.  
h) op basis van de audit – rapportage 
i) indien bij de verkoop van het bestratingbedrijf bij toetsing blijkt dat vervolgens het 

bedrijf niet meer voldoet aan de vereiste. 
 
Artikel 11. INDIENING AANVRAAG 

1. Een aanvraag wordt ingediend bij de SEB op een daartoe vastgesteld formulier. 
2. Het formulier dient te zijn ondertekend door de eigenaar van de onderneming, dan 

wel door degene die blijkens het Handelsregister bevoegd is de onderneming volledig 
te vertegenwoordigen. 

3. Bij de indiening van de aanvraag dienen tevens de in het formulier vermelde 
bewijsstukken te worden bijgevoegd.  

4. Door de indiening van de aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn met de 
inhoud van de Erkenningsregeling en de verplichtingen, als vermeld in artikel 13, 
vanaf het moment waarop de erkenning is verleend te zullen nakomen. 

5. Op een aanvraag wordt binnen drie maanden beslist. 
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Artikel 12. RECHTEN 

De deelnemer heeft recht op: 
a) inschrijving als deelnemer in het Register; 
b) de bescherming van de waarde van het voor de Erkenningsregeling gehanteerde, 

wettig gedeponeerde, collectieve beeldmerk tegen inbreuken en misbruik door 
derden; 

c) ondersteuning bij het commercieel uitdragen van de waarde van het beeldmerk.  
 

Artikel 13. VERPLICHTINGEN 

De deelnemer is verplicht: 
a) tot het blijven voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; 
b) bestratingswerkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de geldende 

kwaliteitsnormen, behoudens ingeval door een opdrachtgever schriftelijk een 
afwijkende opdracht wordt verstrekt; 

c) tot het nakomen van de uit het arbobeleidsplan en - jaarplan, de RI & E of het VCA 
certificaat voortvloeiende verplichtingen; 

d) in de uitoefening van het bestratingsbedrijf niets te doen en alles na te laten 
waardoor hij in strijd zou komen met wat een ondernemer in het bestratingbedrijf 
betaamt jegens een andere ondernemer die aan deze Erkenningsregeling is 
onderworpen; 

e) zich te onderwerpen aan controles en onderzoeken door of vanwege de SEB; 
f) een wijziging in de voor het recht op inschrijving van belang zijnde gegevens te 

melden bij de SEB binnen twee weken nadat de wijziging aan hem bekend is 
geworden of bekend had kunnen zijn; 

g) desgevraagd aan de SEB de gegevens te verstrekken die nodig zijn ter beoordeling 
van de vraag of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de 
Erkenningsregeling; 

h) tot het uitdragen van het beeldmerk; 
i) datgene te doen wat voor een goede uitvoering van de Erkenningsregeling 

noodzakelijk en dienstig is, waaronder het in de gelegenheid stellen van een auditor 
om een audit af te nemen; 

j) uitvoering te geven aan een uitspraak van de Commissie van Beroep, dan wel aan 
een onherroepelijk besluit van de SEB; 

k) tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. 
 
Artikel 14. KLACHTEN 

Een ieder kan een klacht indienen bij de SEB over het niet nakomen van de 
verplichtingen als genoemd in artikel 13, met uitzondering van het onder b. bepaalde. 
Tegen het niet nakomen van de verplichtingen, als bedoeld in artikel 13, onder b., 
kunnen uitsluitend klachten worden ingediend door de opdrachtgever.  
 
Artikel 15. CONTROLE 

De SEB onderzoekt of de deelnemer de uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen nakomt. De SEB kan hiertoe een of meer auditors benoemen. 
 
Artikel 16. SANCTIES EN TEN UITVOERLEGGING 

1. Indien naar het oordeel van de SEB door de deelnemer is of wordt gehandeld in strijd 
met de bepalingen van de Erkenningsregeling zegt de SEB de deelnemer aan de 
overtreding ongedaan te maken, dan wel onmiddellijk te staken onder vermelding van 
de bijbehorende sanctie.  
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2. De SEB kan aan de deelnemer die handelt in strijd met de bepalingen van de 
Erkenningsregeling één van de volgende sancties opleggen: 
a) een berisping; 
b) een nader vast te stellen geldboete gerelateerd aan de handeling van de 

deelnemer; 
c) de opschorting of doorhaling van de inschrijving, waaraan door de SEB 

bekendheid wordt gegeven met vermelding van de bepaling van de 
Erkenningsregeling waarop de opschorting of doorhaling is gebaseerd. 

3. De SEB is belast met de tenuitvoering van de sancties. 
 
 
Artikel 17. BEZWAAR EN BEROEP 

1. Een aanvrager kan bij de SEB binnen dertig dagen bezwaar maken tegen een besluit 
tot weigering van de erkenning als bedoeld in artikel 8. 

2. Een deelnemer kan bij de SEB bezwaar maken tegen: 
a) een besluit tot doorhaling van de inschrijving op grond van artikel 10, onder g.; 
b) een besluit tot weigering van een ontheffing als bedoeld in artikel 6, eerste lid; 
c) een aan een erkenning verbonden beperking, voorwaarde of voorschrift; 
d) een door de SEB opgelegde sanctie als bedoeld in artikel 16; 
e) een uitgevoerde audit. 

3. Een bezwaar dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. 
4. Indien een bezwaar door de SEB wordt afgewezen kan de betrokken aanvrager of 

deelnemer binnen dertig dagen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de 
Commissie van Beroep. 

 
Artikel 18. HET REGISTER 

1. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van een erkenning neemt de SEB de deelnemer 
op in het Register. 

2. Het Register bevat de volgende gegevens; 
a) de naam van de onderneming van de deelnemer, alsmede – indien deze hiervan 

verschilt – de handelsnaam waaronder het bestratingsbedrijf wordt uitgeoefend; 
b) het adres en de plaats van de onderneming van de deelnemer waarin het 

bestratingsbedrijf wordt uitgeoefend; 
c) het telefoon- en faxnummer van de onderneming; zo mogelijk een website en e-

mail adres; 
d) de datum van de eerste inschrijving. 

3. Het Register is openbaar en ligt voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de 
SEB. De SEB bepaalt op welke wijze de gegevens beschikbaar kunnen worden 
gesteld. 

4. Tenminste éénmaal per jaar draagt de SEB zorg voor de publicatie van een overzicht 
van deelnemers en zend deze tevens naar de kamer van Koophandel. 

 
Artikel 19. INWERKINGTREDING 

1. De Erkenningsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993. 
2. De SEB kan bepalen dat onderdelen van de Erkenningsregeling op een later tijdstip in 

werking treden. 
3. Een besluit als bedoeld in het 2e lid zal op dezelfde wijze als de Erkenningsregeling 

worden bekend gemaakt. Door de bekendmaking zal het besluit een onderdeel 
vormen van de Erkenningsregeling.  

 
Artikel 20. AANSPRAKELIJKHEID 

De SEB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade van aanvragers of 
van deelnemers voortvloeiende uit of verband houdenden met de uitvoering van de 
Erkenningsregeling.  
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Artikel 21. PUBLICATIE 

1. Een afschrift van de Erkenningsregeling ligt ter inzage bij de SEB. 
2. Desgevraagd verstrekt de SEB een afschrift van de Erkenningsregeling. 
3. Ter gelegenheid van de eerste inschrijving ontvangt de deelnemer een afschrift van 

de Erkenningsregeling. Zolang zijn inschrijving voortduurt, ontvangt de deelnemer 
bericht over wijzigingen van de Erkenningsregeling.  

 
Artikel 22. NAAM VAN DE ERKENNINGSREGELING 

De Erkenningsregeling kan worden aangehaald als: Erkenningsregeling voor het 
Bestratingsbedrijf.  
 


