COMMISSIE TANK CLEANING
GECOÖRDINEERDE VERSIE

Preambule
Huidig reglement van de orde strekt ertoe de zaken te regelen die niet statutair voorzien
zijn in de oprichtingsakte van de V.Z.W. Commissie Tank Cleaning, afgekort C.T.C.,
verleden bij notariële akte op 23 februari 1998 door notaris Wagemans met standplaats
te Brussel.
Huidig reglement van de orde vervangt het op 10 februari 1993 opgestelde reglement
van de orde van de Commissie Tank Cleaning dat door de oprichting van een vereniging
met rechtspersoonlijkheid zonder voorwerp wordt en derhalve wordt opgeheven.

Artikel 1
De
vereniging
De effectieve leden zijn:

bestaat

uitsluitend

uit

effectieve

leden.

- diegenen die bij de oprichting de statuten ondertekenden;
- iedere rechtspersoon die als dusdanig wordt aanvaard door de Raad van Bestuur.
Derden kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen van de
vereniging indien men hun aanwezigheid noodzakelijk acht.
Deze derden vervullen de rol van raadgever of expert en hebben geen stemrecht.

Artikel 2 - Lidmaatschap
Om effectief lid van de vereniging te zijn, dient aan volgende cumulatieve voorwaarden
voldaan te worden :








de kandidatuur moet schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat van de
vereniging Commissie Tank Cleaning;
de kandidatuur moet vergezeld zijn van de nodige administratieve documenten
waaruit blijkt dat de aanvrager enerzijds beantwoordt aan de gestelde
uitbatingsvereisten en anderzijds het reinigen van mobiele tanks als commercieel
doel stelt.
Inzonderheid moeten volgende documenten overgemaakt worden :
- een copie van de milieuvergunning;
- de statuten van de rechtspersoon;
de kandidaat dient houder te zijn van het ISO certificaat (9000, 9002, …) en/of SQAS
Tank Cleaning te ondergaan, en dit binnen de 12 maanden na de toetreding tot de
Commissie Tank Cleaning.
de kandidaat verbindt zich ertoe actief deel te nemen aan het verenigingsleven,
hetgeen impliceert:
- een regelmatige aanwezigheid op de geplande vergaderingen;
- een actieve medewerking aan de concretisering van de vooropgestelde
projecten en activiteiten.

Iedere kandidatuur, vergezeld van de nodige administratieve documenten en
engagementsverklaringen wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstkomende
vergadering van de Raad van Bestuur van de vereniging Commissie Tank Cleaning.
De beslissing wordt genomen door de leden van de Raad van Bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 3 - Lidgeld
Alle effectieve leden zijn ertoe gehouden een jaarlijks aansluitingsrecht te betalen,
waarvan het bedrag vastgesteld wordt op de Algemene Vergadering.
Het lidgeld is in principe verschuldigd per juridische entiteit (verschillend BTW-nummer
is verschillende juridische entiteit).
Voor een (commerciële) groepsstructuur die bestaat uit verschillende juridische
entiteiten is er een speciale regeling voor het lidgeld (groepsformule):
Per extra juridische entiteit betaalt men bijkomend 10% van het lidgeld. Iedere entiteit
zal separaat op de website worden vermeld.
Een groep bestaande uit 3 juridische entiteiten betaalt bijgevolg het lidgeld, + 20 % van
het lidgeld voor de 2 extra vestigingen.
Indien men stemrecht wenst in de algemene vergadering voor elke juridische entiteit,
dient men voor elke juridische entiteit apart het normale tarief te betalen (750 euro).

Zoniet vertegenwoordigt de commerciële groep in de algemene vergadering al haar
juridische onderdelen.
De instapkost is slechts éénmaal verschuldigd voor de groep.
Bij aansluiting moet de groep duidelijk kunnen aantonen uit hoeveel juridische entiteiten
- die tankcleaning beoefenen - de groep bestaat en voor elke juridische entiteit voldoen
aan de toetredingsvoorwaarden.
Naar aanleiding van de omschakeling van de Belgische Frank naar Euro wordt het
jaarlijks aansluitingsrecht, met ingang van 1 januari 2002, vastgesteld op € 750
(exclusief BTW),
Voormeld bedrag wordt aan de index van de consumptieprijzen gekoppeld, als
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en kan jaarlijks aangepast worden.
Conform artikel 8 van de statuten kan de jaarlijkse bijdrage nooit meer dan € 1.239,47
per kalenderjaar bedragen.
Nieuwe leden, wiens kandidatuur wordt aanvaard door de leden van de Raad van
Bestuur, dienen daarenboven een eenmalige instapkost te betalen.
De éénmalige instapkost wordt vanaf 1 januari 2006 vastgelegd op 1375 euro (excl.
BTW) en jaarlijks aangepast aan de consumptie-index met als basisindex januari 2006
(103,48).
Opm: voor 2018 is dit bedrag 1705,38 euro excl BTW.
Voor de nieuwe leden maken de forfaitaire jaarlijkse bijdrage enerzijds en de eenmalige
instapkost anderzijds het voorwerp uit van één enkele factuur die verschuldigd is per
geheel of gedeeltelijk kalenderjaar.
De eenmalige instapkost is niet verschuldigd indien het nieuwe lid reeds deel uitmaakt
van de vereniging met een andere juridische entiteit.
Artikel 4
Ieder effectief lid heeft het recht te allen tijde uit de vereniging te treden.
De gefactureerde bijdrage blijft evenwel steeds verschuldigd; de reeds gestorte bijdrage
wordt niet terugbetaald.

Artikel 5 – ECD procedure (leden en niet-leden)

Het Europees uniform reinigingsdocument (ECD) mag enkel aangekocht en gebruikt
worden door bedrijven die een geldige SQAS Tank Cleaning ondergaan hebben.
Dit betekent concreet dat het bedrijf zich moet bevinden op de lijst van geassesseerde
bedrijven gepubliceerd op de website http://www.sqas.org. Het simpele feit van een
afspraak te hebben voor een SQAS-audit of de SQAS Tank Cleaning audit gepasseerd
hebben, volstaat niet voor aankoop van het ECD.
Ook niet-leden van de Commissie Tank Cleaning VZW kunnen het ECD aankopen bij de
vereniging (statuut van “geregistreerd gebruiker”). Dit ECD bevat in de bovenhoeken
niet het logo van CTC.
Dit is mogelijk indien – supplementair aan de hierboven gestelde voorwaarde - nog aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:


de aanvraag moet schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat van de
vereniging Commissie Tank Cleaning ;



de aanvraag moet vergezeld zijn van de nodige administratieve documenten
waaruit blijkt dat de aanvrager beantwoordt aan de gestelde uitbatingsvereisten,
aan de bovenvermelde vereisten voor de aankoop van het ECD en het reinigen
van mobiele tanks als commercieel doel stelt.
Inzonderheid moeten volgende documenten overgemaakt worden:
- een copie van de milieuvergunning;
- uittreksel van de statuten van de rechtspersoon waarin melding wordt
gemaakt van het commercieel doel;
- het SQAS Tank Cleaning attest.



het betalen van een administratieve bijdrage van 1000 euro (excl BTW) per jaar.
Deze bijdrage dient als vergoeding voor de ontwikkelings- en beheerskosten van
het document, het apart laten drukken van de ECD’s voor de geregistreerde
gebruikers, de registratie van de nummers van de verkochte documenten, de
bijkomende stockage van voorraad en de administratieve opvolging van de
aankopen.
De bijdrage voor CTC op deze ECD’s zal niet verschillen voor leden van CTC
VZW en geregistreerde gebruikers. De verkoopprijs per document kan echter wel
verschillend zijn wegens de hogere kostprijs als gevolg van de kleinere oplage en
het feit dat de ECD’s voor geregistreerde gebruikers moeten worden afgedrukt
zonder CTC en EFTCO logo.

De geregistreerde gebruiker mag geen praktijken toepassen die de geloofwaardigheid
van het ECD in het gedrang kunnen brengen.
Dergelijke praktijken zijn:




Het uitschrijven van een ECD zonder uitvoering van een reiniging wanneer er
geen geldig ECD van een andere reinigingsinstallatie ter beschikking is.
Iedere wijziging van het ECD met de bedoeling de inhoud te vervalsen.
Het uitschrijven van een ECD voor het reinigen van een product waarvoor het
reinigingsstation geen milieuvergunning heeft.

Wanneer er onomstotelijke materiële bewijzen worden voorgelegd aan het bestuur van
CTC dat een gebruiker van het ECD de richtlijnen niet respecteert, zal het secretariaat
de opdracht krijgen volgende maatregelen te nemen:
 In eerste instantie wordt er een schriftelijke aanmaning gestuurd naar de
betrokken gebruiker. Hierbij wordt de overtreder duidelijk gemaakt dat de praktijk
onmiddellijk moet stopgezet worden.
 Wanneer er binnen een periode van 3 jaar na de datum van de aanmaning
(=proefperiode) wordt bewezen dat de praktijk die werd beschreven in de
schriftelijke aanmaning toch nog steeds wordt toegepast, zal de Algemene
Vergadering met meerderheid van aanwezige stemmen beslissen of de
gebruiker de toegang tot het ECD zal ontzegd worden en dit gedurende een
periode van 3 maanden.
 Wanneer – voor een gebruiker die reeds eerder gesanctioneerd werd met een
opschorting van gebruik van ECD – bewezen wordt dat hij één van
bovenstaande praktijken nog toepast, wordt hem automatisch (zonder
voorafgaandelijke aanmaning en beslissing van de Algemene Vergadering) de
toegang tot het ECD ontzegd en dit gedurende 6 maanden.
Het bedrijf dat contact opneemt met CTC en geregistreerd gebruiker wenst te worden
krijgt op voorhand een schriftelijk exemplaar van dit artikel met de voorwaarden waaraan
hij moet voldoen.
Artikel 6 - Sanctioneringsmaatregelen
De gebruikers van het ECD mogen geen praktijken toepassen die de geloofwaardigheid
van het ECD in het gedrang kunnen brengen.
Dergelijke praktijken zijn:
 Het uitschrijven van een ECD zonder uitvoering van een reiniging wanneer er
geen geldig ECD van een andere reinigingsinstallatie ter beschikking is.
 Iedere wijziging van het ECD met de bedoeling de inhoud te vervalsen.
 Het uitschrijven van een ECD voor het reinigen van een product waarvoor het
reinigingsstation geen milieuvergunning heeft.

Wanneer er onomstotelijke materiële bewijzen worden voorgelegd aan het bestuur van
CTC dat een gebruiker van het ECD één van bovenstaande praktijken toepast, zal het
secretariaat de opdracht krijgen volgende maatregelen te nemen:
 In eerste instantie wordt er een schriftelijke aanmaning gestuurd naar de
betrokken gebruiker. Hierbij wordt de overtreder duidelijk gemaakt dat de praktijk
onmiddellijk moet stopgezet worden.
 Wanneer er binnen een periode van 3 jaar na de datum van de aanmaning
(=proefperiode) wordt bewezen dat de praktijk die werd beschreven in de
schriftelijke aanmaning toch nog steeds wordt toegepast, zal de Algemene
Vergadering met meerderheid van aanwezige stemmen beslissen of de
gebruiker de toegang tot het ECD zal ontzegd worden en dit gedurende een
periode van 3 maanden.
 Wanneer – voor een gebruiker die reeds eerder gesanctioneerd werd met een
opschorting van gebruik van ECD – bewezen wordt dat hij één van
bovenstaande praktijken nog toepast, wordt hem automatisch (zonder
voorafgaandelijke aanmaning en beslissing van de Algemene Vergadering) de
toegang tot het ECD ontzegd en dit gedurende 6 maanden.
Alle leden hebben een exemplaar van deze tekst ontvangen en bovendien zal deze
tekst ook te raadplegen zijn op het ledengedeelte van de website van CTC
http://www.ctc-belgium.be.

