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Lidmaatschap Sectie houtbouwsystemen 
Datum: 11-11-‘22 

 

De Sectie Houtbouwsystemen maakt deel uit van de NBvT, de Nederlandse Branchevereniging voor de 

Timmerindustrie. De NBvT vertegenwoordigt met ruim 200 leden ongeveer 60% van de 

timmerfabrikanten in Nederland. Zij is daarom hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en andere 

instanties.  

De Sectie Houtbouwsystemen kent meerdere lidmaatschappen: leden, aspirant-leden, bouwende leden 

en partners. Deze lidmaatschappen worden toegelicht bij ‘Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden 

sectie Houtbouwsystemen’.  

 

Dit document bestaat uit: 

1. Kenmerken en functioneren sectie Houtbouwsystemen 

2. Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden sectie Houtbouwsystemen 

Bijlage:    Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden NBvT 

 

 

1. Kenmerken en functioneren sectie Houtbouwsystemen 
 
1.1   Doel 
 
Het doel van de sectie is het behartigen van de belangen van de leden binnen de betreffende 

werkingssfeer. De sectie tracht haar doel te bereiken door kennisvermeerdering, kennisoverdracht, 

kwaliteitszorg, wegnemen van belemmeringen (bv. bij regelgeving), opleiding, marketing en (onderling) 

ledencontact. De sectie ondersteunt de taakvervulling van de algemene ledenvergadering van NBvT en 

het hoofdbestuur van NBvT.  

 

1.2   Sectievergaderingen 
 
a. Toegang tot de sectievergadering hebben alle werknemers van de aangesloten bedrijven. Over 

toelating van andere personen beslist het sectiebestuur. 

b. Bekendmaking van de datum van een sectievergadering vindt plaats minimaal een maand hieraan 

voorafgaand. Dit geschiedt schriftelijk via de mail (Outlook). Stemmingen vinden plaats conform 

hetgeen vermeld staat onder 2.4.  

c. Sectievergaderingen vinden standaard twee keer per jaar plaats. Er kan gekozen worden voor een 

online vergadering. Deze beslissing wordt door het sectiebestuur genomen.  

d. Besluiten van sectievergaderingen die van invloed zijn op de NBvT dienen ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan het NBvT-hoofdbestuur. 

e. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de vergadering verzoekt om een schriftelijke 

stemming of dit voorafgaand aan de vergadering vanuit de (aspirant)leden wordt gevraagd. 

f. De secretaris coördineert de organisatie van sectievergaderingen en draagt zorg voor een Actie- en 

Besluitenlijst. 
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1.3   Sectiebestuur 
 
a. Het sectiebestuur bestuurt de sectie Houtbouwsystemen. Zaken die een breder NBvT-belang 

treffen, worden voorgelegd aan het NBvT-hoofdbestuur.  

b. In het NBvT-hoofdbestuur is een vertegenwoordiging van 1 persoon vanuit het sectiebestuur 

Houtbouwsystemen (tevens NBvT-lid), die de belangen van deze sectie vertegenwoordigt.  

c. Het sectiebestuur is bevoegd tot handelen tot het door het hoofdbestuur goedgekeurde 

sectiebedrag. 

d. Het sectiebestuur bestaat uit tenminste vijf bestuursleden die benoemd worden door de leden en 

bouwende leden, zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aantal lidmaatschappen. De partners 

hebben twee leden in het sectiebestuur. 

e. Er kan een bestuurslid worden aangesteld waarvan het bedrijf op dat moment geen 

verbondenheid heeft met de sectie, maar van toegevoegde waarde is in het kader van behartiging 

van de belangen van de sectieleden. Dit ter beoordeling van het sectiebestuur en ter goedkeuring 

van de sectievergadering. 

f. De voorzitter wordt door de sectievergadering benoemd. Indien de voorzitter geen (bouwend) lid 

vertegenwoordigt van de sectie, dan heeft hij geen stemrecht. Indien de voorzitter ontbreekt, dan 

kan door het sectiebestuur een vervanger worden aangewezen, bij voorkeur een bestuurslid. 

g. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na zijn benoeming. Deze persoon kan 

herkiesbaar zijn. Een persoon kan maximaal twaalf jaar deel uitmaken van het sectiebestuur. 

h. De secretaris van de sectie is een NBvT-medewerker. De secretaris coördineert de vastgestelde 

activiteiten en doelstellingen binnen de sectie. De secretaris draagt ook zorg voor de financiële 

overzichten. 

 

1.4   Financiën 
 
a. Alle aangesloten bedrijven van de sectie zijn verplicht tot het betalen van (periodieke) bijdragen 

voor NBvT en/of sectiedoeleinden.  

b. De contributie-inkomsten vanuit de aangesloten leden en aspirant-leden worden gesplitst in een 

deel NBvT-bijdragen en een deel sectiebijdragen. De inkomsten vanuit de bouwende leden en 

partners worden geheel toegekend aan de sectie Houtbouwsystemen.  

c. De sectie stelt jaarlijks een sectiebegroting op, die wordt goedgekeurd door de leden, het 

sectiebestuur en het NBvT-hoofdbestuur. Tijdens de ledenvergadering wordt een financieel 

overzicht weergegeven. 

d. De sectie is bevoegd zelf financiële middelen aan te trekken en deze aan te wenden voor de sectie, 

mits de geldstromen via de NBvT lopen. 

e. De sectie heeft de bevoegdheid, mits met goedkeuring van het NBvT-hoofdbestuur, de 

aangesloten bedrijven voor bijzondere doeleinden tot een extra bijdrage te verplichten. 

 

  



 

3  

2. Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden sectie Houtbouwsystemen 

 
De sectie Houtbouwsystemen kent naast leden en aspirant-leden ook bouwende leden en partners. De 

leden en aspirant-leden zijn tevens NBvT-lid, waardoor de toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden van 

de NBvT ook van toepassing zijn (zie bijlage). De Bouwende leden en Partners zijn geen NBvT-lid.  

 

2.1 Leden en aspirant-leden 

 

Bedrijven die de Cao voor de timmerindustrie hanteren en zich specifiek toeleggen op het produceren van 

één of meerdere van onderstaande activiteiten: 

a. Houtskeletbouw, CLT (2D-elementen of 3D-modules) 

KOMO-certificaat gebaseerd op BRL 0904 ‘Houtskeletbouw’ 

b. Houtachtige dakconstructies met 

KOMO-certificaat gebaseerd op BRL 0101 ‘Houtachtige dakconstructies’ 

c. Niet-dragende houten binnenspouwbladen of gevelvullende elementen met 

KOMO-certificaat gebaseerd op BRL 1001 ‘Niet-dragende houten binnenspouwbladen en 

gevelvullende elementen’ 

 

De URL 0802 ‘Montage van …’ kan onderdeel uitmaken van bovengenoemde BRL's. 

 

2.2 Bouwende leden 
 

Bouwende leden zijn bedrijven die binnen de werkingssfeer van de sectieleden vallen, maar de cao voor 

de bouw toepassen. Bouwende leden moeten voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in punt B.2 en 

B.3 van de bijlage ‘Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden NBvT’. 

 

2.3 Partners 

 

Partners zijn bedrijven met een Nederlandse vestiging die actief opereren in het werkgebied van de 
sectieleden en bereid zijn actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de sectie 
Houtbouwsystemen. Indien een potentiële partner geen vestiging heeft in Nederland, maar wel de 
communicatie en financiële administratie plaats kan vinden in de Nederlandse taal, zal het 
sectiebestuur het besluit nemen of lidmaatschap mogelijk is. Partners produceren zelf geen houten 
elementen of 3D-modules. 
  



 

4  

2.4   Toetreding, lidmaatschap en stemrecht 

 

Type 

lidmaatschap 

Toetredings- en 

lidmaatschaps-

voorwaarden 

Toelating ter 

goedkeuring van a) 

Betrokkenheid 

en stemrecht  

NBvT 

Betrokkenheid 

sectie 

Houtbouw-

systemen 

Stemrecht 

sectie 

Houtbouw-

systemen 

Leden NBvT en sectie 

Houtbouwsystemen 

Hoofdbestuur en 

Sectiebestuur 

Ja Ja Ja 

(3 stemmen) 

Aspirant-leden NBvT en sectie 

Houtbouwsystemen 

Hoofdbestuur en 

Sectiebestuur 

Ja Ja Ja 

(1 stem) 

Bouwende 

leden 

Sectie 

Houtbouwsystemen 

Sectiebestuur Nee Ja Ja 

(3 stemmen) 

 

Partners Sectie 

Houtbouwsystemen 

Sectiebestuur Nee Ja Ja  

( 1 stem) 
a) Bij niet-toelating door het sectiebestuur kan tijdens de sectie-ledenvergadering alsnog besloten worden tot toelating (mits het 

Hoofdbestuur akkoord is) 
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BIJLAGE:  Toetredings- en lidmaatschapsvoorwaarden NBvT  
 

Deze zijn vastgesteld in de ALV d.d. 16-12-2021. 

 

1. Algemeen – normen  

Voor het lidmaatschap van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie kunnen volgens 

artikel 5 van de statuten in aanmerking komen: natuurlijke personen, vennootschappen onder firma, 

commanditaire vennootschappen en rechtspersonen die: 

a. in Nederland een bedrijf uitoefenen in de houtverwerkende industrie; 

b. voldoen aan door de Algemene Ledenvergadering met tweederde meerderheid vast te stellen normen. 

Laatstgenoemde normen zijn voor fabrikanten van houten kozijnen, ramen, binnenspouwbladen, 

trappen, deuren en houtbouwsystemen als volgt vastgesteld: 

 

A. CAO 

Het bedrijf van de aanvrager dient de geldende ‘Cao voor de Timmerindustrie’ toe te passen. Indien 

reeds een andere algemeen verbindend verklaarde cao wordt toegepast, kan – op basis van 

steekhoudende argumenten – hiervan worden afgeweken, indien het Hoofdbestuur hiermee instemt. 

Deze andere cao mag geen concurrentievoordeel opleveren t.o.v. de cao voor de Timmerindustrie.  

 

B. Bedrijfsruimte en inrichting 

Het bedrijf van de aanvrager van het lidmaatschap moet beschikken over: 

1. een gedegen productieapparaat voor het vervaardigen van houten onderdelen of elementen voor 

de woning- en/of utiliteitsbouw met de bijbehorende logistieke faciliteiten, die voldoen aan de 

geldende wet- en regelgeving. 

2. een passend attest-met-productcertificaat, gebaseerd op de van toepassing zijnde 

Beoordelingsgrondslag;  

3. ten minste één ‘Chain of Custody’-certificaat of STIP-certificaat voor aantoonbaar duurzaam 

geproduceerd hout.  

  

C. Vakbekwaamheid en ervaring 

De directie c.q. algehele leiding van het bedrijf dient te berusten bij één of meer personen die 

voldoende ervaring en/of opleiding hebben genoten. Als maatstaf geldt het diploma Management 

opleiding ‘Industrieel Bouwen met Hout’ (voorheen Vakbekwaamheid Timmerfabrikant) of 

gelijkwaardig. 

 

2. Omvang van de activiteiten 

a. Bij de onderneming dienen minimaal twee werknemers (exclusief eigenaar of directeur) in loondienst 

te zijn.  

b. Alle onderdelen van een concern waar activiteiten in de houtverwerkende industrie worden 

uitgeoefend en die vallen onder de werkingssfeer van de cao voor de Timmerindustrie moeten lid 

worden van de NBvT. 

c. De gemiddelde omzet over de laatste drie jaren, voorafgaand aan het tijdstip van de  aanvraag van het 

lidmaatschap, dient minimaal € 250.000 te bedragen. 
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3. Contributie 

De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso 

geïnd, waarvoor de leden een schriftelijke machtiging afgeven. 

 

4. Moraliteit 

Alle leden van de NBvT dienen de algemeen gerespecteerde normen en waarden in het maatschappelijk 

verkeer in acht te nemen. Van de betreffende Sectie van de Nederlandse Branchevereniging voor de 

Timmerindustrie dient bericht te zijn ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen de acceptatie van de 

aanvrager als lid van de NBvT. 

Indien een bedrijf is gefailleerd en daarna doorstart op dezelfde productielocatie met in hoofdzaak het 

oude management, dan kan de nieuwe rechtspersoon zich pas weer aansluiten bij de NBvT, één jaar 

nadat het nieuwe attest-met-productcertificaat van kracht is geworden. In de procedure is als 

voorwaarde opgenomen, dat er op dat moment geen onderzoeken meer mogen lopen naar paulianeus 

handelen in de oude rechtspersoon.  

Het Hoofdbestuur kan te allen tijde steekproefsgewijs van een willekeurig lidbedrijf verlangen dat de 

brongegevens voor de contributieberekening worden onderbouwd. Op eerste verzoek van het 

Hoofdbestuur zal het lidbedrijf daartoe binnen vier weken een door een accountant gewaarmerkte 

opgave verstrekken. In plaats daarvan kan het lidbedrijf er ook voor kiezen om een door de NBvT aan te 

wijzen persoon of instelling toegang te geven tot de onderliggende gegevens. 

 

5. Aanvullende voorwaarden voor timmerfabrieken, behorende tot aannemersbedrijven 

Aan timmerfabrieken die onderdeel uitmaken van, dan wel nauw gelieerd zijn aan aannemersbedrijven, 

wordt ten aanzien van de zelfstandigheid de navolgende aanvullende voorwaarde gesteld: De 

administratie van de fabriek is dusdanig gescheiden van het aannemersbedrijf, dat het bepalen van de 

omzet en het aantal medewerkers voor het vaststellen van de jaarlijkse contributie niet tot discussie leidt. 

 

6. Sectie 

Het Hoofdbestuur deelt het bedrijf in bij een Sectie van de NBvT (eindoordeel), al naar gelang de 

hoofdactiviteit van het bedrijf. Indien het bedrijf meerdere activiteiten ontplooit, kan het ook lid worden van 

een andere Sectie. Dit laatste is onderworpen aan de goedkeuring van deze Sectie dan wel dit Sectiebestuur. 

 

7. Ontheffingen 

Het Hoofdbestuur kan op verzoek van de aanvrager, in overleg met de betreffende Sectie van de NBvT, 

(tijdelijk) ontheffing verlenen van één of meer van bovengenoemde voorwaarden. 

 

8. Aspirant-lidmaatschap 

Nieuwe potentiële lidbedrijven die nog niet (volledig) voldoen aan de normen 1.B en/of 1.C en artikel 2.a 

en/of 2.c worden na goedkeuring door Hoofdbestuur, als ‘aspirant-lid’ ingeschreven. Binnen deze 

lidmaatschapsvorm krijgt het aspirant-lid maximaal één jaar de tijd om te voldoen aan deze 

toelatingscriteria en vervolgens het ‘volwaardig’ lidmaatschap te verkrijgen. Indien een termijn van één 

jaar niet haalbaar is, kan het ‘aspirant-lid’ een beargumenteerd verzoek indienen bij de NBvT om deze  
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termijn te verlengen, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het eerste jaar. Indien na twee jaar 

wordt vastgesteld dat het bedrijf nog steeds niet voldoet aan de gestelde criteria eindigt het aspirant-

lidmaatschap. 

 


