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LICENTIEOVEREENKOMST 

 
 
 
Datum: …………….. 
Kenmerk: STIP® 
 
 
 
Ondergetekenden: 
 
SHR B.V. gevestigd aan Nieuwe Kanaal 9e te (6709PA) Wageningen, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder KvK-nummer 09190348, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer  
drs. H.J.O. van Doorn, in de functie van directeur, hierna te noemen "SHR”, 
 
en 
 
………………., hierna te noemen "de CI", 
 
tezamen genoemd “partijen", 
 
In overweging nemende dat: 
 
• SHR het STIP® certificatieschema heeft ontwikkeld dat gebruikt moet worden door certificatie-
 instellingen bij het uitvoeren van controles bij bedrijven die zich willen laten certificeren volgens 
 deze regeling; 
• de CI verzocht heeft het STIP® certificatieschema te mogen gebruiken voor het afgeven van 
 certificaten; 
• SHR bereid is aan de Cl, onder hierna te noemen voorwaarden, de licentie te verlenen voor 
 het gebruik van het in artikel 3.1 genoemde certificatieschema; 
• het enkel toegestaan is een certificaat af te geven indien de Cl is geaccrediteerd door de Raad 
 voor Accreditatie, dan wel gedurende het eerste jaar na het afsluiten van de licentie 
 overeenkomst de accreditatie heeft aangevraagd bij de Raad voor Accreditatie voor de 
 ontbrekende accreditatie welke de STIP® regeling vraagt van de CI; 
• de Cl geaccrediteerd is of uiterlijk 1 jaar na afgifte van het eerste certificaat geaccrediteerd zal 
 worden door de Raad voor Accreditatie, voor de ontbrekende accreditatie; 
•  partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende licentieovereenkomst 
 nader wensen te regelen. 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  
 
Artikel 1 Definities 
 
1.1 In deze licentieovereenkomst worden de volgende definities gebruikt: 

 
a.  Certificaathouder: het bedrijf dat door de CI gecertificeerd is; 
b.  Raad voor Accreditatie: de organisatie in Nederland die als primaire taak heeft het 
 accrediteren en geaccrediteerd houden van certificatie instellingen; 
c. Certificatieschema: de STIP® regeling; 
d.  Licentie: de licentie voor het gebruik van het certificatieschema. 
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Artikel 2 Reglementen en verplichtingen van de Cl 
 
2.1 Deze licentieovereenkomst betreft de STIP® regeling. Indien het certificatieschema is 
 aangepast, dan stelt SHR de Cl schriftelijk of via de e-mail in kennis van de voor de Cl 
 relevante wijzigingen. 
 
2.2  De Cl zal SHR een kopie sturen van de aanmelding bij de Raad voor Accreditatie en een 
 kopie van de bijlage bij het accreditatiecertificaat waarop de geaccrediteerde 
 certificatieschema's zijn vermeld. 
 
2.3 De certificaathouder is verplicht om steeds aan de eisen te voldoen van het 
 certificatieschema gedurende de periode dat hij het recht heeft om het betreffende certificaat 
 te voeren. De certificaathouder neemt hiertoe voldoende maatregelen. De Cl is gerechtigd 
 zich te overtuigen van de werkzaamheid van deze maatregelen en de toepassing te 
 controleren. 
 
2.4 SHR behoudt zich het recht voor onafhankelijke steekproeven te laten uitvoeren/ uit te voeren 
 bij certificaathouders en zal hiervan altijd de Cl vooraf in kennis stellen. De Cl neemt in het 
 contract met de certificaathouder op dat door ondertekening SHR (of vertegenwoordiger 
 daarvan) het recht heeft om toegang te krijgen tot nodige ruimten en informatie om 
 onafhankelijke steekproeven te laten uitvoeren/uit te voeren. SHR is in dit verband gehouden 
 aan geheimhouding over alle bedrijfsgegevens. Het doel van deze steekproeven is dat SHR 
 hiermee kan kijken of de CI de eisen correct heeft toegepast, maar heeft niet al doel de 
 certificaathouder te controleren.  
 
2.5  De Cl dient ervoor zorg te dragen dat de (schriftelijke) afspraken die zij maakt met de 
 certificaathouder en/of de overeenkomsten die zij aangaat met de certificaathouder in 
 overeenstemming zijn met deze licentieovereenkomst en het certificatieschema. 
 
2.6 Jaarlijks verplichte deelname aan licentienemers overleg vanwege afstemming 
 werkzaamheden en interpretaties. Verslag van deze bijeenkomst wordt in voorzien door SHR. 
 
Artikel 3  Licenties 
 
3.1  Aan de Cl wordt middels het ondertekenen van deze licentieovereenkomst de licentie
 verleend voor het gebruik van het STIP®-certificatieschema. 
 
3.2 De Cl verkrijgt van SHR het recht certificaten af te geven op basis van de inhoud van het 
 certificatieschema. 
 
3.3  Het certificatieschema (STIP regeling) is te downloaden via de website van STIP®: http://www.stip.org. 
 
3.4  Op de website van STIP® worden de contactgegevens van de Cl vermeld (als zijnde CI), inclusief 
 logo CI. 
 
3.5 De licenties zijn niet exclusief. Het is SHR toegestaan andere certificatieinstellingen het recht 
 op gebruik van het in artikel 3.1 genoemde certificatieschema te verlenen. 
 
3.6  De licenties zijn niet overdraagbaar. 
 
3.7 De licentie wordt pas verstrekt na initiële dossiercontrole door SHR én opleiding. 
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Artikel 4  Opleiding/training 
 
4.1 SHR loopt 1 STIP audit mee als onderdeel van de training van de CI auditor(en). 
 Er zal door SHR 1 training worden georganiseerd voor de CI auditor(en). Na de initiële training 
 met SHR voert de CI de opleiding/trainingen verder intern uit.  
 
Artikel 5  Afdrachten 
 
5.1  Voor elk jaar waarin een certificaat (deels) geldig is, draagt de Cl aan het einde van het 

kalenderjaar, het jaarbedrag (zie 5.2) af per certificaathouder aan SHR. De hoogte van de afdracht 
wordt jaarlijks gecommuniceerd aan de CI en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 
5.2 Het tarief voor 2018 is: 
 - jaarbedrag:  €    125,--   
 
Artikel 6 Duur van de licenties 
 
6.1  De licentie gaat in op ……. en wordt verleend voor een periode van 10 jaar. De licentie  eindigt van 

rechtswege ……... 
 
6.2 Voor het verstrijken van de looptijd van de licentie kunnen partijen met elkaar in overleg treden 
 om de verlenging van de licentie te bespreken. De verlenging van de licentie en de eventuele 
 gewijzigde afspraken i.v.m. de verleende licentie komen partijen schriftelijk of via de e-mail 
 overeen. Uitgangspunt is echter dat de looptijd stilzwijgend verlengd wordt. 
 
6.3 Een licentie eindigt tussentijds op het moment van het vervallen of niet verkrijgen van de 
 vereiste accreditatie(s) van de Cl door de Raad voor Accreditatie; 
 
6.4  Een licentie kan te allen tijde tussentijds worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via 
 de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.  
 Nadat SHR een opzegging van de Cl heeft ontvangen, zal SHR de Cl schriftelijk of via de  
 e-mail een bevestiging van de opzegging sturen. De Cl verleent direct na verzoek van SHR 
 medewerking aan de overdracht van alle benodigde documentatie naar een andere Cl, voor 
 de continuïteit van het certificaathouderschap. 
 
Artikel 7 Niet-nakoming door de Cl en sancties 
 
7.1  Indien de Cl: 
a. ook na herhaalde sommatie het verleende recht, conform deze licentieovereenkomst het 
 certificatieschema niet naar behoren uitoefent; 
b.  het verleende recht op het verstrekken van certificaten voor het certificatieschema te kwader 
 trouw gebruikt; 
c.  de naam van het certificatieschema door toedoen van de Cl wordt geschaad; 
d.  haar betalingsverplichtingen jegens SHR niet of stelselmatig niet tijdig nakomt of  
e.  in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of haar 
 bedrijfsactiviteiten staakt of beëindigt, dan kan SHR de Cl verplichten de uitgegeven 
 certificaten over te dragen aan een andere certificatie-instelling en/of de verleende licentie 
 intrekken en hiervan in publiciteitsorganen mededeling doen. 
 
7.2 Constateert SHR dat de Cl een certificaat heeft afgegeven op basis van het certificatieschema 
 waarvoor de Cl geen licentie meer heeft, dan worden door SHR de nodige (rechts)maatregelen 
 genomen. 
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Artikel 8  Gevolgen beëindiging licentie 
 
8.1 Na de beëindiging van de licentie: 
a.  blijven de lopende verplichtingen van de Cl die voortvloeien uit deze licentieovereenkomst 
 van kracht, zoals het verstrekken van informatie die voor SHR nodig is om de hoogte van de 
 afdrachten te kunnen vaststellen, betalen van de afdrachten aan SHR en het verstrekken van 
 de rapportages zoals omschreven in artikel 9; 
b.  is het de Cl niet meer toegestaan het certificaat dat is afgegeven op basis van het 
 certificatieschema waarvoor de licentie is beëindigd te verlengen. Wenst de certificaathouder 
 zijn certificaat te verlengen, dan dient de Cl de certificaathouder erop te wijzen dat de Cl het 
 certificaat niet meer kan verlengen en dat de certificaathouder daarvoor een andere 
 certificatieinstelling dient in te schakelen; 
c.  heeft de Cl niet meer het recht het certificatieschema te gebruiken waarop de licentie 
 betrekking had en op basis daarvan certificaten af te geven. 
 
Artikel 9  Rapportage 

9.1 De Cl dient SHR conform het certificatieschema van informatie te voorzien/informatie 
 beschikbaar/inzichtelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld onder andere een actueel 
 overzicht van certificaathouders, inclusief de afmeldingen, zodat SHR ervoor zorg kan dragen 
 dat het overzicht van certificaathouders op de STIP-website actueel is. SHR kan hiertoe 
 nadere aanwijzingen geven. 
 
9.2  SHR informeert de Cl zo spoedig mogelijk na vaststelling over wijzigingen. De ingangsdatum 
 van wijzigingen en aanvullende besluiten/interpretaties van het certificatieschema wordt door 
 het College van Advies vastgesteld. Aanvullende besluiten/interpretaties worden op de STIP®-
 website gepubliceerd. De Cl wordt hiervan schriftelijk of per e-mailbericht in kennis gesteld. 
 
9.3  De Cl stuurt een afschrift van de relevante (deel)rapportages van de audits (en eventuele 
 vervolgonderzoeken) door de Raad voor Accreditatie binnen 4 weken na ontvangst van de 
 betreffende rapportage toe aan SHR, voor die onderdelen die specifiek betrekking hebben op 
 de werking van het in artikel 3.1 genoemde certificatieschema. Het betreft minimaal de 
 relevante: 

- (delen van de) samenvatting van de resultaten van de beoordeling;  
- tekortkomingen (NCF's); 
- (delen van de) detailrapporten;  
- afspraken voor vervolgbeoordelingen. 

  
Artikel 10  Intellectuele eigendomsrechten 
 
10.1  De intellectuele eigendomsrechten op het certificatieschema berusten bij SHR. De Cl dient de 
 intellectuele eigendomsrechten van SHR te allen tijde te respecteren. De Cl verklaart hierbij 
 uitdrukkelijk er mee bekend te zijn dat door het ondertekenen van deze licentieovereenkomst 
 deze intellectuele eigendomsrechten niet op de Cl overgaan. 
 
Artikel 11 Wijzigingen 
 
11.1  Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze licentieovereenkomst indien die 
 noodzakelijk blijken te zijn door (wijzigingen in) relevante wet- en regelging en/of door 
 (technische) innovatie. 
 
11.2    Wijzigingen op deze licentieovereenkomst zullen door partijen schriftelijk of via de e-mail 
 worden overeengekomen. 
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Artikel 12  Diverse onderwerpen 
 
12.1   Indien enige bepaling uit deze licentieovereenkomst nietig of onverbindend wordt verklaard, 
 zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen. Ingeval enige 
 bepaling uit deze licentieovereenkomst nietig dan wel onverbindend wordt verklaard, zal deze 
 bepaling worden vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling. 
 
Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht 
 
13.1     Geschillen tussen SHR en de Cl zullen door middel van bindend advies worden beslecht 
 waarbij als bindend adviseur optreedt het in het certificatieschema vermelde College van Beroep. 
 
13.2   Op deze licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aldus overeengekomen en 
 in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
 
 
Plaats:  Wageningen Plaats: 
Datum:   Datum: 
 
 
 
 
SHR  CI 

 


