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Huishoudelijk Reglement Deelnemersraad Vertogas (“Reglement”)

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Begrippen die in de Definitielijst zijn gedefinieerd, hebben in dit Reglement die gedefinieerde
betekenis en zijn met een hoofdletter geschreven.
Artikel 2
Taakomschrijving
2.1

De Deelnemersraad vertegenwoordigt de belangen van de Deelnemers en kan
onderwerpen aan de orde stellen die voor de Deelnemers van belang zijn. De
Deelnemersraad heeft een adviserende rol.

2.2

De Deelnemersraad dient in te stemmen met een voorgenomen wijziging van de
Deelnemersovereenkomst, niet zijnde de Procesvoorwaarden HG-Certificatensysteem.

2.3

Alvorens Vertogas besluit tot een wijziging van de Procesvoorwaarden HGCertificatensysteem, overlegt zij hierover vooraf met de Deelnemersraad.

Artikel 3
Benoeming
3.1

Een lid van de Deelnemersraad wordt benoemd door Vertogas op schriftelijke
voordracht van de Deelnemersraad. De voordracht dient uiterlijk één (1) week voor de
najaarsvergadering aan Vertogas te worden gedaan. De benoeming vindt plaats per 1
januari van het daaropvolgend jaar.

3.2

Vertogas zal slechts op grond van zwaarwichtige overwegingen tot benoeming buiten
de voordracht overgaan.

3.3

Komt de Deelnemersraad niet of niet tijdig tot een voordracht, dan kan Vertogas
besluiten een oproep te plaatsen op de Website dan wel tot benoeming buiten
voordracht over te gaan.

3.4

De Deelnemersraad bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal 9 leden.

3.5

De Deelnemersraad en Vertogas zien toe op de continuïteit van de in de
Deelnemersraad aanwezige expertise.

3.6

In de bijlage bij dit Reglement is een overzicht opgenomen van de leden die namens
een Deelnemer lid zijn van de Deelnemersraad. Deze leden kunnen zich laten vervangen door de twee personen die zijn opgenomen in de derde kolom van die bijlage.

3.7

Een lid zit in de Deelnemersraad zonder een plicht tot last en ruggespraak.
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Artikel 4
Aftreden
4.1

Een lid treedt af na vier jaar. Een lid treedt af per 1 januari. Herbenoeming is mogelijk.

4.2

Jaarlijks kunnen ten hoogste drie leden aftreden.

4.3

De Deelnemersraad stelt een rooster van aftreden vast.

4.4

Het lidmaatschap van de Deelnemersraad eindigt:
a.
door het beëindigen van de contractuele relatie tussen Vertogas en de
Deelnemer namens wie het lid zitting heeft in de Deelnemersraad;

4.5

b.

door het beëindigen van de (arbeids)relatie tussen het lid en de Deelnemer
namens wie hij zitting heeft in de Deelnemersraad;

c.

door het niet of slechts beperkt bijwonen van het lid van de vergaderingen van
de Deelnemersraad, dan wel

d.

ingeval de Overeenkomst HG-Certificatensysteem tussen Vertogas en de
Deelnemer, namens wie het lid zitting heeft in de Deelnemersraad, gedurende
langer dan 30 dagen is opgeschort.

Wordt het lidmaatschap conform artikel 4.4 beëindigd, dan is het bepaalde in artikel 3
van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Deelnemersraad spoedig op
verzoek van Vertogas een schriftelijk voordracht doet en dat de benoeming van een lid
ook tussentijds kan plaatsvinden (in plaats van per 1 januari van het daaropvolgend
jaar).

Artikel 5
Voorzitter/secretariaat
5.1

De vergadering van de Deelnemersraad wordt tevens bijgewoond door een of meer
door Vertogas aan te wijzen personen. Deze personen kunnen deelnemen aan
beraadslagingen; zij hebben geen stemrecht. Vertogas wijst een van deze personen als
de voorzitter aan.

5.2

Het secretariaat wordt gevoerd door Vertogas.

Artikel 6
Vergaderingen
6.1

De Deelnemersraad komt twee maal per kalenderjaar bijeen: een voorjaarsvergadering
en een najaarsvergadering. Vertogas maakt de vergaderdata voor het komende jaar aan
het begin van het kalenderjaar bekend.

6.2

De Deelnemersraad komt voorts bijeen wanneer de voorzitter dit nodig acht dan wel
een meerderheid van de leden van de Deelnemersraad een schriftelijk verzoek hiertoe
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heeft ingediend bij Vertogas. Vertogas zal in dat geval de extra vergadering zo spoedig
mogelijk bijeenroepen.
6.3

Vertogas stelt de agenda op. De agenda en eventueel andere vergaderstukken worden
een week van tevoren naar de leden toegezonden.

6.4

Een lid kan schriftelijk of per e-mail onderwerpen voor agendapunten indienen bij
Vertogas.

6.5

Aan het begin van de vergadering wordt door de aanwezige leden in gezamenlijkheid
besloten over de volgorde en de inhoud van de agenda.

6.6

De vergaderingen vinden in principe plaats te Amsterdam (Schiphol).

6.7

Zolang de tussen Vertogas en Deelnemer geldende Overeenkomst HGCertificatensysteem is opgeschort, heeft het lid dat namens die Deelnemer zitting heeft
in de Deelnemersraad, geen toegang tot de vergadering.

Artikel 7
Verslaglegging
7.1

De voorzitter zorgt voor een globale vastlegging van het besprokene en een
vastlegging van de besluitpunten.

7.2

Het verslag en de besluitenlijst worden zo spoedig mogelijk na iedere vergadering aan
de leden toegezonden.

7.3

De besluitenlijst en de agenda zijn openbaar. Het verslag is niet openbaar.

Artikel 8
Besluitvorming
8.1

Ieder lid van de Deelnemersraad heeft stemrecht, tenzij in dit Reglement anders is
bepaald.

8.2

Alle leden mogen over alle aangelegenheden meestemmen. Zij mogen zich
desgewenst ook van stemming onthouden. Als de stemmen staken, beslist de
voorzitter.

8.3

De Deelnemersraad beslist met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in dit
Reglement anders is bepaald.

8.4

De besluitvorming over de Deelnemersovereenkomst en de Procesvoorwaarden HGCertificatensysteem geschiedt per gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de
aanwezige leden; minimaal de helft van de leden dient aanwezig te zijn. Indien dit
quorum niet wordt gehaald, is artikel 8.5 (besluitvorming buiten vergadering) van
toepassing.

8.5

Bij spoedeisende aangelegenheden kan besluitvorming buiten vergadering
plaatsvinden. In dat geval zendt Vertogas het schriftelijke voorstel per e-mail aan de
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leden. De leden dienen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het voorstel van
Vertogas, per e-mail op dit voorstel te reageren. Slechts wanneer een gekwalificeerde
meerderheid van 2/3 van de leden met het voorstel instemt, kan op deze wijze
besluitvorming plaatsvinden. Een op deze wijze genomen besluit wordt onverwijld op
schrift gesteld en aan de leden toegezonden.
Artikel 9
Wijziging Reglement
9.1

Wijzigen van dit Reglement geschiedt door Vertogas nadat de Deelnemersraad in de
gelegenheid is gesteld daaromtrent advies uit te brengen.

Artikel 10
Evaluatie
10.1

De Deelnemersraad zal jaarlijks bepalen of zij haar functioneren en dit Reglement
wenst te evalueren. Daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
a.
Hoe verloopt de belangenbehartiging van de Deelnemers?
b.
Dient het aantal leden van de Deelnemersraad te worden gewijzigd?
c.
Voldoet de wijze waarop de Deelnemingsraad is en wordt samengesteld?
d.
Verdient de regeling van het voorzitterschap en het secretariaat verbetering?
e.
Zijn (andere) aanpassingen in dit Reglement noodzakelijk dan wel wenselijk?

Aldus vastgesteld door Vertogas in de vergadering op 10 december 2009 te Amsterdam.
Aldus ge-update 1 mei 2017.
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