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Onderdeel 3 

Regeling certificeringsbijdrage opleidingsinstituten 

 

 

Regeling van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) van 31 

oktober 2013, houdende regels omtrent de certificeringsbijdrage van opleidingsinstituten (Regeling 

certificeringsbijdrage opleidingsinstituten). 

 

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. Stichting SCOOR: de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden; 

b. Opleidinginstituut: het opleidinginstituut dat scholings- en opleidingsactiviteiten aan 

ondernemingsraden en ondernemingsraadleden aanbiedt en dat in het kader van de 

Certificeringsregeling een overeenkomst met Stichting SCOOR is aangegaan. 

c. Certificeringsregeling: de Certificeringsregeling van Stichting SCOOR, waarvan onlosmakelijk 

deel uitmaken: 

- Certificatieschema opleiden ondernemingsraden; 

- Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau voor toepassing Certificatieschema opleiden 

ondernemingsraden; 

- Regeling Certificeringsbijdrage opleidingsinstituten; 

- Regeling inzake klachten, bezwaar en beroep; 

- Reglement voor het gebruik van het Beeldmerk SCOOR; 

- Reglement register SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten.  

d. Certificeringsbijdrage: de bijdrage die een opleidingsinstituut verschuldigd is aan Stichting 

SCOOR teneinde te voorzien in de kosten van de verschillende werkzaamheden, waaronder de 

audits door het auditbureau.   

 

Artikel 2  

2.1 Het opleidingsinstituut is per kalenderjaar een certificeringsbijdrage verschuldigd, waarvan de 

hoogte afhankelijk is van de hoogte van de omzet in het voorgaande kalenderjaar. Het gaat 

daarbij om de scholings- en opleidingsactiviteiten die vallen onder de werkingssfeer van het 

verleende certificaat, zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van het Certificatieschema opleiden 

ondernemingsraden. 

2.2 Het opleidingsinstituut zendt jaarlijks voor 1 april de in het eerste lid bedoelde omzetgegevens 

aan Stichting SCOOR.  

2.3 Het opleidingsinstituut voert een zodanige financiële administratie dat daaruit op eenvoudige 

wijze kan worden opgemaakt dat de toegezonden omzetgegevens correct zijn. Het 

opleidingsinstituut verleent Stichting SCOOR en diens accountant desgevraagd per direct 

volledige inzage in de financiële administratie. 

 

Artikel 3  

3.1   De tariefstructuur is als volgt: 

 

categorie omzet tarief 

1 = klein  < 500.000 euro 1.750 euro 

2 = middelgroot  500.000 – 2.500.000 euro 3.000 euro 

3 = groot >2.500.000 euro 4.000 euro 

 

3.2 Op basis van de in artikel 2 bedoelde omzetgegevens wordt een scholingsinstituut ingedeeld 

in een van de in het tweede lid genoemde categorieën.  

3.3 Indien de in artikel 2 bedoelde omzetgegevens niet tijdig zijn aangeleverd, wordt het 

opleidingsinstituut ambtshalve ingedeeld in een van de drie categorieën. Het 



Onderdeel 3 van de Certificeringsregeling van Stichting SCOOR 
De certificeringsbijdrage  

2 

 

opleidingsinstituut kan daarbij worden ingedeeld in een hogere categorie dan waarin het tot 

dat moment was ingedeeld. 

 

Artikel 4 

4.1 In afwijking van de voorgaande bepalingen wordt het opleidingsinstituut dat voor de eerste 

maal een aanvraag tot certificering indient, ingedeeld in categorie 1. Afhankelijk van het 

moment van indiening kan het tarief naar rato worden toegepast. 

4.2 Het eerste lid is niet van toepassing op het opleidingsinstituut dat een GBIO-erkenning heeft 

en daarmee onder de Overgangsregeling van Stichting SCOOR valt. 

 

Artikel 5 

5.1 Betaling door het opleidingsinstituut geschiedt binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de 

factuur, door overmaking op een door Stichting SCOOR op te geven, op naam van Stichting 

SCOOR gestelde bank- of girorekening in Nederland.  

5.2 Indien het opleidingsinstituut in gebreke is de in rekening gebrachte kosten tijdig te betalen, 

kan Stichting SCOOR het certificaat opschorten of intrekken, onderscheidenlijk de 

behandeling van een aanvraag stopzetten of beëindigen.  

 

Artikel 6 

In geval van tussentijdse beëindiging van het certificaat blijft de volledige bijdrage voor het lopende  

kalenderjaar verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats van de inmiddels betaalde bijdrage. 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 

 
 




