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VERSLAG 

Van de algemene ledenvergadering van de Algemene Branchevereniging VHS, 

gehouden op donderdag 22 november 2018, aanvang 13.00 uur, 

ten kantore van SKG-IKOB te Geldermalsen 
    

 
 

Vertegenwoordigd zijn:  

 

AMI B.V.      Arthur de Ruiter 

ASSA ABLOY Nederland B.V.   Mark Hermans 

Elton       Rudi Dijksterhuis (voorzitter) 

Dormakaba Nederland B.V.    Peter Passchier  

GU-Nederland B.V.     Arno Jacobs 

HMB profit locks & tools    Hans Oudshoorn 

Hoppe Benelux     Angelo van Aken 

Maco Beschläge B.V.     Harold Wisselink 

Mauer Nederland B.V.    Roelof Hoogers 

Metafa Holland B.V.     Marco Spruijt 

Secu Products B.V.     Maarten Wijninga 

SIEGENIA-AUBI KG     Frank Dijkhof 

SIEGENIA-AUBI KG     Marten van Dijk 

Ten Hulscher Door & Window Design B.V.   Siebe ten Hulscher 

Venstertechniek B.V.     Jurgen Rensen 

Wallebroek Benelux B.V.    Michel Struijk 

 

VHS       Arjen Koole 

  

Ereleden       Maarten Post  

       Paul van Leerdam 
 

 

1) Opening 

De voorzitter, de heer Dijksterhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er 

wordt een kort voorstelrondje gehouden.  

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen  

De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen. 

 

De heer Koole geeft aan dat de heer La Gro van de Jaarbeurs zich heeft afgemeld en er derhalve 

ook geen presentatie wordt verzorgd. Het onderwerp Bouwbeurs zal bij agendapunt vijf verder 

worden besproken.  

 

De heer Dijksterhuis geeft aan dat de heer Homma niet meer werkzaam is bij AXA en hij ook niet 

langer zitting heeft in het bestuur VHS.  

 

3) Verslag van de Algemene ledenvergadering van 23 november 2017  

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2017 wordt zonder 

opmerkingen goedgekeurd.  

 

4) Verenigingszaken 

4.1 Bestuurssamenstelling  

4.1.1 Vaststelling aantal bestuursleden 
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Tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 is na vaststelling van het bestuursrooster 

besloten om in deze vergadering te bepalen of het aantal bestuursleden moet worden 

aangepast. De heer Dijksterhuis geeft aan dat door het vertrek van de heer Homma het 

bestuur op dit moment uit zeven personen bestaat. Voorgesteld wordt om dit zo te 

handhaven.  

De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 

 

4.1.2 Benoeming nieuwe voorzitter 

Het bestuur stelt voor om de heer Wisselink te benoemen als nieuwe voorzitter per 1 

januari 2019 en opvolger van de heer Dijksterhuis. De vergadering stemt hier unaniem 

mee in.  

 

4.1.3 Benoeming nieuwe bestuursleden 

Er zijn geen leden die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Ook vanuit 

de aanwezigen geeft niemand aan zich kandidaat te willen stellen. De heren Dijksterhuis 

en Harms zijn beiden wel beschikbaar voor herbenoeming.  

De vergadering gaat desgevraagd unaniem akkoord met de herbenoeming van de heren 

Dijksterhuis en Harms als bestuurslid. 

 

4.2 Financiën  

4.2.1 Jaarcijfers 2017  

De heer Koole geeft een toelichting op de jaarcijfers over 2017, deze zijn al eerder 

rondgestuurd maar moeten formeel in de algemene ledenvergadering worden 

goedgekeurd. Het resultaat is ruim € 26.000,- positief. Hetgeen veroorzaakt worden door 

lagere secretariaatskosten in verband met minder ondersteuning, reiskosten die wat lager 

zijn uitgevallen en een aantal bijzondere eenmalige baten waaronder inkomsten voor de 

NBR.  

 

De voorzitter geeft aan dat de jaarcijfers ook reeds in het bestuur zijn besproken en zijn 

toegelicht. Het bestuur heeft hierin geen onregelmatigheden kunnen vinden en stelt aan 

de ledenvergadering voor om de jaarcijfers goed te keuren. De vergadering gaat hier 

unaniem mee akkoord, waarmee tevens decharge wordt verleend aan de FME voor het 

gevoerde financiële beheer. 

 

Als laatste merkt de voorzitter voor de volledigheid nog op dat er binnen het vermogen 

een bedrag is dat specifiek toekomt aan de oud VHS-leden, dit is in het jaarrapport apart 

benoemd.  

 

4.2.2 Financieel overzicht 2018 (tot november)  

De heer Koole geeft een toelichting op het financiële overzicht tot november. De 

verwachting is dat ook dit jaar positief afgesloten kan worden. Hierbij geldt wel dat er 

binnen de opbrengsten voor de EPD’s een reservering zit voor toekomstige uitgaven. 

Verder ziet het er naar uit dat het ARGE congres zo goed als kostenneutraal is 

georganiseerd, rekening houdend met de bijdrage van € 15.000,- die door de oud VHS-

leden beschikbaar is gesteld. 

 

4.2.3 Verdeelsleutel contributie  

De heer Dijksterhuis geeft aan dat medio juli door het secretariaat een inventarisatie is 

gemaakt onder de leden op basis van bedrijfsomvang in fte en in omzet. Dit met als doel 

te kijken of, zoals gevraagd door de algemene ledenvergadering, een andere 

contributieverdeling mogelijk is.  

 

De resultaten van deze inventarisatie zijn met de vergaderstukken meegestuurd. Door het 

bestuur zijn de resultaten en de mogelijke consequenties die een aanpassing met zich mee 

kan brengen vervolgens besproken. Hierbij is geconcludeerd dat een aanpassing qua 
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inkomsten in het ene geval wat negatiever uitpakt (waardoor de begroting niet meer 

dekkend is en in het andere geval nagenoeg niet uitmaak.  

 

Gezien de verwachte discussie/weerstand bij vooral de bedrijven die meer zouden moeten 

gaan betalen is het voorstel van het bestuur om de huidige verdeelsleutel te blijven 

handhaven, waarbij ieder bedrijf dezelfde contributie betaalt.  

 

Er is uiteraard wat voor te zeggen dat grotere bedrijven meer middelen hebben maar 

anderzijds is het ook vaak zo dat de kleinere bedrijven vaak meer gebruik maken van de 

kennis/het netwerk van de vereniging waar de grotere bedrijven dit regelmatig ook zelf in 

huis doen. 

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het handhaven van de huidige 

contributieverdeling. 

 

4.2.4 Begroting 2019  

De heer Koole geeft een toelichting op de begroting voor 2019. De inkomst worden iets 

lager door de fusie van Artitec en Wallebroek. Aan de kosten kant is de 

secretariaatsondersteuning iets naar beneden bijgesteld, waardoor kosten en opbrengsten 

toch in evenwicht blijven.  

 

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er vragen zijn over de begroting, dit is niet het 

geval. De vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met vaststelling van de begroting 

voor 2019 

 

De leden wordt nogmaals gevraagd om zelf ook waar mogelijk bij potentiële nieuwe leden 

de VHS onder de aandacht te brengen. Tot op heden is het helaas niet gelukt om nieuwe 

leden te werven. 

 

De heer Struijk merkt op dat het wellicht een idee is om leden binnen te halen met een 

vergelijkbaar ingroeimodel (korting) zoals bij de ABHS-leden is gehanteerd. Na discussie 

wordt besloten dit te proberen. Het bestuur zal het voorstel verder uitwerken en hier 

mogelijke nieuwe leden mee benaderen. 

 

4.3 Vergaderschema 2019  

Het vergaderschema voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter vraagt de 

aanwezigen of er behoefte is aan het houden van een tweede algemene ledenvergadering in 

het voorjaar. Deze zou dan bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met een inhoudelijk 

thema waar een gastspreker voor kan worden uitgenodigd.  

 

Na discussie wordt besloten om geen tweede algemene ledenvergadering te plannen, hier is 

geen behoefte aan. Wel zal medio april/mei een bijeenkomst georganiseerd worden over 

diverse juridische onderwerpen zoals, algemene leveringsvoorwaarden, garantie bij 

consumentenkoop en mededinging. De heer Koole zal dat met een van de advocaten van FME 

die dit ook voor de IJG heeft gedaan oppakken.  

 

5) Activiteiten en externe commissies 

a) ARGE-congres / VHS ARGE EPD’s  

De heer Koole geeft een toelichting op het in september door de VHS georganiseerde ARGE-

congres. Aan het congres hebben ruim 80 mensen deelgenomen uit 11 verschillende landen. 

Zowel het inhoudelijke als sociale programma zijn erg gewaardeerd door de deelnemers. De 

voorzitter vult aan dat alles vlekkeloos verlopen is er zowel tijdens als na het congres veel 

complimenten zijn ontvangen van de aanwezige deelnemers. Met dank aan de bijdrage vanuit 

de oud VHS-leden is het ook mogelijk geweest om de kosten voor vereniging minimaal te 

houden. Jammer was wel dat er niet veel VHS-leden aanwezig waren. In 2019 zal he congres 

in Bonn plaatsvinden.  
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b) VHS werkgroepen en VHS bureau 

De heer Koole geeft een toelichting op de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Zo zijn er 

drie vergaderingen geweest van de VHS werkgroep kwaliteit en regelgeving en zijn in het 

voorjaar ook twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de AVG. 

 

Daarnaast is de heer Koole ruim 60 keer benaderd met inhoudelijke vragen van individuele 

leden, waarbij geldt dat hij hier tenminste 15 minuten mee bezig is geweest. Tevens is hij 

meer dan 40 keer door derden benaderd met inhoudelijke vragen. Hierbij moet gedacht 

worden aan bijv. architecten, handel, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties. 

 

Ook is in 2018 vier keer een inhoudelijke bijdrage geleverd aan artikelen voor vakbladen in 

onder andere Stedenbouw & Architectuur, Security Management en Raam & Deur, alsmede in 

verschillende publicaties/nieuwsbrieven van het CCV. 

Recent is ook het ledenportaal op de VHS-website gerealiseerd en in gebruik genomen. 

 

In 2018 is één keer een interne VHS nieuwsbrief gepubliceerd. De heer Koole geeft aan dat hij 

er naar streeft om dit vaker te doen, maar dat dit jaar vooral door de organisatie van het 

ARGE-congres het hiervoor aan tijd heeft ontbroken.  

 

c) NEN/CEN 

De heer Koole geeft een korte toelichting op de normcommissies waarin de VHS actief is en de 

activiteiten van deze commissies. De commissies hang- en sluitwerk en inbraakwerendheid 

zijn samengevoegd tot één commissie in 2018. Eind 2018 zal ook de nieuwe versie van de 

NEN 5089 nog gepubliceerd worden.  

 

In CEN verband is in 2018 in de verschillende werk- en taakgroepen binnen hang- en 

sluitwerk niet heel veel gebeurd, hangende de discussie over de CE-markering. Inmiddels is er 

in ARGE en CEN TC 33/WG 4 een besluit genomen om aan te willen sturen op het loskoppelen 

van de CE-markering voor productnormen die geen directe relatie met “safety” hebben. In 

hoeverre dit gerealiseerd kan worden zal medio 2019 moeten blijken.  

 

In de laatste vergadering van CEN TC 33/WG 4 zijn wel twee nieuwe werkgroepen ingesteld 

voor respectievelijk horizontale normen (zoals de EN 16035) en product category rules (PCR). 

De heer Koole geeft aan zich voor beide taakgroepen te hebben aangemeld.  

 

De normen voor inbraakwerendheid, EN 1627 t/m EN 1630, liggen bij CEN en zullen naar 

verwachting begin 2019 voor commentaar rondgestuurd worden.  

 

d) CCV - PKVW 

i) Overzicht PR-activiteiten Q3 2018  

De overzichten van de PR-activiteiten van het CCV zijn ter informatie toegestuurd. Dit is 

onderdeel van de collectieve samenwerkingsovereenkomst die VHS met het CCV heeft. De 

heer Koole vraagt of er wensen/suggesties zijn bij de aanwezigen met betrekking tot 

activiteiten die met het CCV opgepakt kunnen worden. Vanuit de aanwezigen zijn er geen 

concrete suggesties.  

ii) Veilig Wonen dag 2018 (evaluatie) 

De heer Koole geeft aan dat uit de evaluatie van het CCV is gebleken dat de Veilig Wonen 

Dag goed is beoordeeld. Het plenaire gedeelte iets minder, maar de workshops en ook de 

beurs en beurssafari zijn erg positief geweest. De opkomst was erg goed, zelfs zodanig dat 

op het laatst geïnteresseerden zich niet meer konden aanmelden. Hier is met het CCV al 

over gesproken, dat dit niet de bedoeling is en voor de volgende editie meegenomen moet 

worden.  

De aanwezigen wordt gevraagd hoe zij de dag hebben ervaren. De heer De Ruiter geeft 

aan dat wat AMI betreft de dag een groot succes was. Tijdens deze dag spreek je veel 

mensen die actief zijn in het veld en ook inhoudelijk geïnteresseerd zijn in producten en 
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oplossingen. Dit is ook een groep mensen waar je in de regel niet zo heel veel contact mee 

hebt. Dus wat hem betreft moet deze dag zeker een vervolg krijgen. De overige 

aanwezigen onderschrijven in grote lijnen de woorden van de heer De Ruiter.  

De heer Koole geeft aan dat de volgende Veilig Wonen Dag gepland staat voor 2020. De 

samenwerking tussen VHS en CCV loopt ook voor de jaren 2019 en 2020 door. De leden 

mogen derhalve ook gewoon het logo blijven gebruiken.  

 

e) SKG-IKOB 

De heer Koole geeft een toelichting op de organisatiestructuur van SKG-IKOB. SKG-IKOB 

holding bestaat uit SKG-IKOB Certificatie, Keurhuis Nederland en BRIS. De aandeelhouders 

van SKG-IKOB zijn de Stichting IKOB  en de Stichting SKG. VHS is naast VKG en VMRG één 

van de brancheverenigingen die een bestuursfunctie hebben in de Stichting SKG. Deze wordt 

ingevuld door de heer Koole. En via de stichting is de heer Koole ook lid van de RvC van SKG-

IKOB.  

 

Inhoudelijk heeft SKG-IKOB het College van Deskundigen V&I, hier heeft de VHS drie 

personen in vertegenwoordigd. De heer Koole is geen lid van het college, maar wel in de regel 

als gast aanwezig.  

 

f) NBvT 

De heer Koole geeft aan dat hij geregeld contact heeft met de heer Buitenhuis en hem ook in 

diverse overlegorganen tegenkomt. Wel hebben zij te maken met wat interne strubbelingen 

na de fusie. Hierdoor is het niet gelukt om veel voortgang te bereiken met de gezamenlijke 

activiteiten.  

 

De heer Rensen geeft aan dat de heer Buitenhuis vertrekt bij de NBvT en gaat werken bij de 

VMRG, hetgeen ook door de heer Buitenhuis aan hem bevestigd is. De heer Koole geeft aan 

dat hij hier niet van op de hoogte was, maar nu zeker contact met hem op zal nemen. Wat dit 

betekent voor de samenwerking met de NBvT zal uiteraard ook moeten blijken, aangezien zij 

met vertrek van de heer Buitenhuis wel erg veel kennis ook kwijtraken.  

 

g) Vertaz 

De heer Koole geeft aan dat begin 2018 er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen een 

delegatie van beide besturen over mogelijke samenwerking. Door de VHS was hier een en 

ander voor voorbereid, maar Vertaz had zich in het geheel niet voorbereid. Tijdens het 

gesprek werd ook wel duidelijk dat Vertaz op inhoudelijk gebied vooral veel behoefte heeft om 

informatie te halen maar weinig te bieden heeft voor de VHS. Wel zijn zij actief op het gebied 

van opleidingen.  

 

Door het bestuur VHS is geconcludeerd dat samenwerking met de Vertaz op inhoudelijk 

gebied weinig meerwaarde heeft, zij zijn de partij die hier baat bij hebben. De enige 

meerwaarde voor de VHS zit hem dan in een mogelijke financiële bijdrage vanuit de Vertaz in 

de kosten. Besloten is dan ook om de bal vooralsnog bij Vertaz te laten en af te wachten of zij 

met een voorstel komen om hier verder over te praten en concreet invulling aan te geven. Tot 

op heden is er in ieder geval nog niets vernomen.  

 

h) VEBON-NOVB 

De VHS is gevraagd of zijn willen participeren in de Kick-off bijeenkomst voor de 

beveiligingsbranches die onder andere door VEBON-NOVB begin januari georganiseerd wordt. 

Aangezien hier een fors kostenplaatje aanhangt en ook niet geheel duidelijk is of dit wel het 

platform is waar de VHS bij past, is vooralsnog besloten dit niet te doen.  

 

Wel is gevraagd om met een aantal bestuursleden uitgenodigd te kunnen worden voor deze 

bijeenkomst, om een beter beeld te kunnen krijgen van de eventuele meerwaarde hiervan 

voor de VHS. Dit is door VEBON-NOVB toegezegd. 
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i) Jaarbeurs – Bouwbeurs  

De heer Koole geeft aan dat de heer La Gro van de Jaarbeurs zich helaas heeft afgemeld. De 

uitnodiging was mede gebaseerd op wat kritiek vanuit de Jaarbeurs richting VHS, omdat het 

aantal deelnemers op 11 is blijven steken, hetgeen fors minder is dan de 15 waarmee in 

eerste instantie bij de Jaarbeurs is aangeklopt. De heer Koole geeft aan dat de Jaarbeurs hier 

ook wel een punt heeft en wat hem betreft indien dit op voorhand bekend was geweest er, 

zoals ook afgesproken, geen tijd en energie vanuit de VHS zou zijn ingestopt.  

Inmiddels heeft de Jaarbeurs het paviljoen iets aangepast, zodat het toch een geheel kan 

blijven. De tekening hiervan is ook toegestuurd.  

 

De heer Koole geeft aan dat hij richting Jaarbeurs zelf ook heeft aangegeven dat de 

communicatie wel heel beperkt is geweest en hij dit ook van diverse deelnemers heeft 

vernomen. Door de heer La Gro is hierop aangegeven dat deelnemers voor verschillende 

sessies en bijeenkomsten zijn uitgenodigd, maar dat hier vanuit de VHS leden nagenoeg geen 

gebruik van is gemaakt. Een aantal aanwezigen geeft aan geen uitnodigingen gehad te 

hebben, waarbij blijkt dat het gaat om de leden die op het paviljoen staan, de leden die een 

eigen stand hebben geven aan wel hiervoor uitgenodigd te zijn. De heer Koole zal dit met de 

heer La Gro opnemen. 

 

Tot slot geeft de heer Koole aan dat de mediacampagne door de Jaarbeurs deze week van 

start is gegaan en aan alle deelnemers nadrukkelijk wordt gevraagd hier ook actief mee aan 

de slag te gaan.  

 

6) PR  

 VHS website 

Het aantal website bezoekers is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar (3600 unieke 

bezoekers). De pagina met VHS publicaties wordt daarbij vaak bezocht.  

Het twitter account van de VHS heeft ruim 600 volgers.  

 VHS pagina’s Raam en Deur  

De heer Koole geeft aan dat er in 2018 twee keer een branchepagina is gepubliceerd in Raam 

en Deur 

 VHS Beveiligingswijzer 

Er zijn 14 bedrijven die deelnemen aan de VHS Beveiligingswijzer met in totaal ruim 200 

productafbeeldingen. 

Het verzamelen van alle gegevens, die ook aan bepaalde eisen/criteria moeten voldoen voor 

de drukker, is echter behoorlijk tijdsintensief.  

 

Gestreefd wordt om de publicatie eind eerste kwartaal 2019 gereed te hebben. Met het CCV 

zijn inmiddels ook afspraken gemaakt dat zij deze publicatie in hun media ook onder de 

aandacht zullen brengen.  

 

7) Rondvraag 

De heer Van Leerdam merkt op dat gedurende de vergadering er een scala van 

zaken/redenen voorbij is gekomen, die wat hem betreft de meerwaarde van het lidmaatschap 

van de VHS evident aantonen.  

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

 

8) Datum volgende vergadering en sluiting 

De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 21 november 2019, 

aanvang 13.00 uur, de locatie wordt nog nader bekend gemaakt.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, met dank aan de 

aanwezigen voor hun inbreng en SKG-IKOB voor de gastvrije ontvangst.   

 


