
Taak Wie Verantwoordelijkheid Bevoegdheid Basis

Publiekrecht (Metrologische regelgeving)

Het vaststellen van meeteenheden voor grootheden. MEZK/SEZK Conform de meterconventie voldoen aan internationale 
afspraken betreffende meeteenheden.

Vaststellen van meeteenheden van grootheden d.m.v. AMvB. Metrologiewet, artikel 2 en 
Meeteenhedenbesluit 2006, §1 en 2

Het stellen van regels betreffende het symbool, de aanduiding, 
de omschrijving en het gebruik van een meeteenheid.

MEZK/SEZK Conform de meterconventie voldoen aan internationale 
afspraken betreffende meeteenheden.

Vaststellen van regels voor meeteenheden van grootheden d.m.v. AMvB. Metrologiewet, artikel 2, lid a en 
Meeteenhedenbesluit 2006, §1 en 2

Het stellen van regels betreffende de benaming en de meetstandaard 
van een grootheid.

MEZK/SEZK Conform de meterconventie voldoen aan internationale 
afspraken betreffende meeteenheden. Bepalen voor welke 
grootheden een nationale meetstandaard wordt 
onderhouden.

Vaststellen van regels voor de benaming en de meetstandaard van een 
grootheid d.m.v. AMvB. Vaststellen voor welke grootheden een nationale 
meetstandaard wordt onderhouden.

Metrologiewet, artikel 2, lid b en 
Meeteenhedenbesluit 2006, §1, 2 en 3

Het per nationale meetstandaard aanwijzen van één in Nederland 
gevestigde instelling die tot taak heeft zorg te dragen voor het 
verwezenlijken en beheren van die nationale meetstandaard.

MEZK/SEZK Zorgdragen dat er voor elke nationale meetstandaard een 
instelling kan worden/wordt aangewezen.

Aanwijzen van instelling(en) voor het beheer van nationale 
meetstandaarden d.m.v. een ministerieel besluit.

Metrologiewet, artikel 3, lid 1

Het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaarden 
waarvoor de instelling is aangewezen.

Directeur VSL Verantwoordelijkheid voor internationale acceptatie van de 
Nederlandse nationale meetstandaarden en meetwaarden 
en meetstandaarden die daarnaar herleidbaar zijn.

Uitvoering van het nationale meetstandaardenbeheer en de daarop 
berustende dienstverlening, inclusief de internationale 
vertegenwoordiging, voorzover niet beleidsmatig.

Metrologiewet, artikel 3, lid 1 (gevolg)

In de gaten houden of de aangewezen instelling(en) aan de 
voorwaarden blijft/blijven voldoen.

MEZK/SEZK Vaststellen of de aangewezen instelling(en) aan de 
voorwaarden blijft/blijven voldoen.

Informatie inwinnen over het functioneren van de aangewezen 
instelling(en).

Metrologiewet, artikel 3, lid 2

Het (zonodig) intrekken van de aanwijzing. MEZK/SEZK Voorkomen dat een instelling is aangewezen die niet aan de 
voorwaarden daarvoor voldoet.

Intrekken van de aanwijzing van een instelling voor het beheer van 
nationale meetstandaarden d.m.v. een ministerieel besluit.

Metrologiewet, artikel 3, lid 3

Het herleiden van de meetstandaarden van onder andere 
aangewezen instanties en toezichthouders, op hun verzoek, 
naar de nationale meetstandaard van de betrokken grootheid.

Directeur VSL Zorgdragen voor internationale herleidbaarheid van de 
meetstandaarden van aangewezen instanties en 
toezichthouders en derden.

Afgeven van certificaten, ook i.r.t. internationale herleidbaarheid. Metrologiewet, artikel 3, lid 4 en 
CIPM MRA (1999)

Het geven van aanwijzingen aan een aangewezen instelling met 
betrekking tot de uitoefening van haar taak.

MEZK/SEZK Zorgdragen dat de aangewezen instelling zijn taakuitvoering 
aanpast als dat nodig is om aan de aanstellingsvoorwaarden 
te blijven voldoen.

Het geven van aanwijzingen door middel van een ministerieel besluit. Metrologiewet, artikel 3, lid 5

Het instellen en onderhouden van een Raad van deskundigen voor de 
nationale meetstandaarden.

MEZK/SEZK Zorgdragen dat er voldoende deskundigheid beschikbaar is 
voor het inhoudelijk adviseren van de Minister/Staatssecre-
taris van EZK m.b.t. het nationale meetstandaardenbeheer.

Instellen van een Raad en het werven, benoemen en ontslaan van 
raadsleden.

Metrologiewet, artikel 4, lid 1

Het in de gelegenheid stellen van de Raad van deskundigen voor de 
nationale meetstandaarden tot het geven van een zienswijze over het 
voornemen tot een aanwijzing of tot een intrekking van een 
aanwijzing.

MEZK/SEZK Zorgdragen voor deskundig advies bij een aanwijzing of een 
intrekking daarvan.

Doen van een adviesaanvraag. Metrologiewet, artikel 4, lid 2

Toezicht uitoefenen op de verwezenlijking en het beheer van 
nationale meetstandaarden en omtrent dat toezicht jaarlijks verslag 
uitbrengen aan de Minister/Staatssecretaris van EZK en hem 
overigens van raad dienen.

Voorzitter RvD Toezicht op de inhoudelijke kwaliteit van de 
werkzaamheden ten behoeve van het nationale 
meetstandaardenbeheer.

Vergaren van inlichtingen en het inhoudelijk bevragen van specialisten en 
andere betrokkenen bij het nationale meetstandaardenbeheer. 
Becommentariëren van meerjarenplannen, werkplannen en rapportages. 
Het opstellen van adviezen voor de Minister/Staatssecretaris.

Metrologiewet, artikel 4, lid 1a

Advies uitbrengen over aangelegenheden in verband met de 
meetstandaarden van grootheden.

Voorzitter RvD Vanuit het toezicht op de inhoudelijke kwaliteit van de 
werkzaamheden van VSL m.b.t. het nationale 
meetstandaardenbeheer, zonodig adviseren.

Op verzoek, maar ook op eigen initiatief adviseren. Metrologiewet, artikel 4, lid 1b en lid 2

Het doen van onderzoek naar toekomstige gewenste of noodzakelijke 
meetstandaarden.

Directeur VSL Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 
maatschappelijke behoeften.

Op basis van geanticipeerde behoefte onderzoeksvoorstellen indienen 
bij de Minister/Staatssecretaris van EZK en namens Nederland in 
Europese onderzoeksprogramma's.

Metrologiewet, artikel 2



Taak Wie Verantwoordelijkheid Bevoegdheid Basis

Privaatrecht

Beheer van deelneming in VSL. Algemene 
vergadering van 
aandeelhouders 
(momenteel 
enkel FDI)

Besluiten in aangelegenheden waar de directie en RvC niet 
in bevoegd zijn (d.w.z. niet-dagelijkse aangelegenheden, 
met name ter zake van onderwerpen die raken aan de 
structuur en financiële toestand van VSL) en het uiten van 
opvattingen ter zake van het vennootschappelijke- en 
ondernemingsbeleid.

Vergaderrecht, stemrecht, agenderingsrecht. Burgerlijk wetboek (boek 2, afdeling 5)

Het toezicht op en adviseren over het door het bestuur van 
First Dutch Innovations (FDI) gevoerde beleid.

Raad van 
Commissarissen 
(RvC) van FDI

Toezicht houden op het bestuur van FDI ten behoeve van 
FDI, haar onderneming en de daarbij betrokken 
stakeholders (waaronder werknemers, aandeelhouders en 
eventueel externe belanghebbenden). Dat toezicht betreft 
onder meer het beleid van het bestuur van FDI met 
betrekking tot de (directe) dochtervennootschap Holland 
Metrology N.V. (HM) en HM's dochtervennootschap VSL.

Goedkeuren van bestuursbesluiten (art. 2:274 BW), alsmede benoeming, 
schorsing en ontslag van bestuurders (art. 2:272, 2:244 en 2:257 BW), 
op het niveau van FDI.

Burgerlijk wetboek (boek 2, afdeling 6)

Het besturen van VSL en haar onderneming. Bestuur VSL Het bestuur is belast met het besturen van de 
vennootschap. 

Het bestuur is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen 
(art. 2:239 BW). Daarnaast kan bij statuten worden bepaald dat 
bestuurstaken worden verdeeld (art. 2:239a BW).

Burgerlijk Wetboek (boek 2, afdeling 5) 

Afleggen van rekening en verantwoording over het gevoerde beleid. Bestuur VSL / 
Algemene 
vergadering van 
aandeelhouders 
(AVA)

De vennootschap moet minimaal 1 keer per jaar 
verantwoording afleggen aan zijn aandeelhouders. 
Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van 
aandeelhouders. In die vergadering stemt de AVA ook over 
goedkeuring van de jaarrekening en de verlening van 
kwijting/décharge aan het bestuur voor het beleid in het 
voorgaande boekjaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over: benoeming 
en het ontslag van de bestuurders; het beloningsbeleid voor bestuurders; 
de vaststelling van de jaarrekening; kwijting van bestuurders.

Burgerlijk Wetboek (boek 2, afdeling 4)

Zorgdragen voor adequate medezeggenschap van de werknemers. VSL 
(vertegen-
woordigd door 
het bestuur)

Organisaties met in de regel 50 of meer werknemers 
moeten de inrichting en werking van een ondernemingsraad 
(OR) faciliteren. In de OR nemen door de werknemers 
verkozen personeelsvertegenwoordigers zitting.

VSL kan, indien geen verplichting tot het instellen van een OR bestaat, 
daartoe vrijwillig overgaan.  
 
Indien een verplichting tot het instellen van een OR bestaat, kan VSL de 
SER voor een periode van ten hoogste 5 jaar om ontheffing verzoeken, 
indien bijzondere omstandigheden aan een goede toepassing van de 
WOR in de weg staan, en mits ten aanzien van de informatie aan en de 
raadpleging van werknemers over in de WOR genoemde onderwerpen 
voorzieningen zijn getroffen.  
 
Als een OR is ingesteld, kan VSL een verzoek bij de kantonrechter 
indienen om een lid van de OR voor een bepaalde termijn uit te sluiten 
van alle of bepaalde werkzaamheden van de OR, omdat het betrokken 
lid het overleg van de OR met VSL ernstig belemmert.

Wet op de ondernemingsraden

Zorgdragen voor adequate personeelsvertegenwoordiging. Ondernemings-
raad

Inspraak in en oordelen over die aangelegenheden van de 
onderneming waarover de OR, gezien haar plaats en taak in 
de onderneming, met kennis van zaken kan oordelen, onder 
erkenning van de centrale verantwoordelijkheid van VSL en 
de daaruit voortvloeiende gezagsverhoudingen. De OR 
handelt daarbij in het (brede) belang van het goed 
functioneren van VSL en haar ondernemingsactiviteiten.

De OR heeft een advies-, initiatief- en informatierecht. Daarnaast heeft 
de OR voor sommige beslissingen een instemmingsrecht. Voorts heeft de 
OR ten aanzien van adviesplichtige besluiten van het bestuur een 
beroepsrecht bij de rechtbank, indien van het advies van de OR wordt 
afgeweken.

Wet op de ondernemingsraden
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