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Aanleiding van dit ongevraagde advies 

Recentelijk is de statutencommissie geïnformeerd over het voornemen van het bondsbestuur om 

een vast (30/30) diversiteitsquotum op te nemen in de statuten en dit ter besluitvorming voor te 

leggen aan de bondsraad op 11 december aanstaande. Gezien het belang dat de statutencommissie 

– evenals het bondsbestuur – hecht aan het goed regelen van het diversiteitsvraagstuk en ook graag 

ziet dat de KNGU daarin vooroploopt, willen wij de bondsraad en het bondsbestuur hierbij van een 

(ongevraagd) advies voorzien. De statutencommissie adviseert het diversiteitsquotum niet in de 

statuten, maar in het huishoudelijk reglement op te nemen. Daarnaast maken wij graag enkele 

kanttekeningen bij de inhoud van het voorstel. 

Voorstel om het diversiteitsquotum niet op te nemen in de statuten 

Het ligt in de eerste plaats niet voor de hand om een diversiteitsquotum in de statuten op te nemen, 

want er is geen wettelijke of dwingende verplichting hiertoe. Daarbij zou een diversiteitsquotum in 

de statuten niets toevoegen aan de feitelijke bevoegdheden van het bondsbestuur, maar voegt het 

alleen een extra kenmerk toe aan de personen die bevoegd zijn. Mede daarom ligt het juist voor de 

hand om dit te regelen in het huishoudelijk reglement en is het niet nodig om dat in de statuten te 

doen. 

Hoewel het verenigingen vrij staat die zaken in de statuten te regelen, die hen wenselijk lijken, 

noemt de wet niet zonder reden een aantal verplichtingen en opties die in de statuten opgenomen 

dienen of kunnen worden. Het is gebruikelijk dat hier in de statuten niet of slechts zeer beperkt 

bepalingen aan toe worden gevoegd, maar om extra regels vast te leggen in een huishoudelijk 

reglement. De leden van de vereniging kunnen zich jegens de KNGU ook evenzeer op de rechten en 

plichten die voortvloeien uit het huishoudelijk reglement beroepen als dat het geval is bij het 

vastleggen daarvan in de statuten. Door de regels omtrent een diversiteitsquotum in het 

huishoudelijk reglement vast te leggen is de KNGU daar dus ook aan gebonden. 

Kanttekeningen bij het voorstel 

De statutencommissie is van mening dat de statuten de bindende normen omvatten, waaruit ook 

bevoegdheden volgen. Zoals bijvoorbeeld de norm dat het bondsbestuur minimaal bestaat uit drie 

(3) leden om bevoegd te zijn (zie Artikel 13, lid c). Het opnemen van een vast (30/30) gedefinieerd 

diversiteitsquotum kan risico’s met zich meebrengen wat betreft de bevoegdheden wanneer, door 

omstandigheden, hieraan niet kan worden voldaan. Is bijvoorbeeld een bestuur van drie (3) vrouwen 

en twee (2) mannen nog wel bevoegd als er één (1) mannelijk bestuurslid wegvalt?  



Daarnaast is de statutencommissie van mening dat het opnemen, met alle goede bedoelingen, van 

een 30/30 diversiteitsquotum in de statuten mogelijk ook een discriminerende uitwerking kan 

hebben bij het rekruteren van nieuwe bondsbestuursleden. Hoe gaat de KNGU bijvoorbeeld werven 

voor een nieuw bondsbestuurslid in bovengenoemd voorbeeld waarbij een mannelijk bestuurslid 

wegvalt en de KNGU, om aan het quotum te voldoen, feitelijk alleen een mannelijk lid kunt 

benoemen; sluit je dan goede vrouwelijke kandidaten op voorhand uit? Maakt iedere vrouwelijke 

kandidaat die reageert op een oproep dan bij voorbaat geen kans meer? 

De KNGU wil ook een inclusieve bond zijn en vanuit die optiek vraagt de statutencommissie zich af 

hoe genderneutraliteit zich gaat verhouden met een 30/30 diversiteitsquotum, wanneer dit 

vastgelegd in de statuten. Is het mogelijk voor gender-neutrale personen (met ‘geslacht X’ in het 

paspoort) om zich kandidaat te stellen voor een positie in het bondsbestuur en hoe werkt dat door 

op het quotum?  

Verder is nu het voorstel om een quotering van 30% man en 30% vrouw op te nemen, welke 

overeenkomt met de quotering die gebruikt wordt in de huidige maatschappelijke discussie en ook 

door veel instanties zoals NOC_NSF wordt gecommuniceerd of gecommuniceerd gaat worden in de 

Code Goed Sportbestuur. Maar wat als in de toekomst een andere quotering gangbaar wordt, gaat 

de KNGU dan haar quotum opnieuw in de statuten aanpassen? 

Tenslotte zijn er, naast een diversiteitsquotum voor het bondsbestuur, meerdere aspecten van 

belang ten aanzien van het diversiteits- en inclusiviteitsvraagstuk binnen de KNGU als geheel. De 

bondsraad bijvoorbeeld is weliswaar een democratisch gekozen orgaan, maar wel gebaseerd op een 

vooraf opgestelde kieslijst. Deze kieslijst zou ook prima getoetst kunnen worden aan een 30/30 

diversiteitsquotum, zodat er in ieder geval gekozen kan worden uit een selectie kandidaten waarvan 

minimaal 30% vrouw is en 30% man. Zoals in de statuten vermeld in Artikel 11, lid 8, zou dit voor de 

bondsraad geregeld kunnen worden in het huishoudelijk reglement. Een dergelijke verwijzing, in de 

statuten, naar het huishoudelijk reglement, zou mogelijk ook kunnen werken voor het (inhoudelijk) 

regelen van een diversiteitsquotum met betrekking tot het bondsbestuur.  

Tot slot 

De statutencommissie stelt zich natuurlijk beschikbaar om hierover met het bestuur van gedachten 

te wisselen. Omdat het huishoudelijk reglement op dit moment wordt herzien en in april 2020 ter 

goedkeuring voorligt bij de bondsraad is het wellicht een mooie gelegenheid om dit belangrijke punt 

dan mee te nemen. 

Tenslotte, zoals aan het begin al genoemd, waardeert de statutencommissie de ambitie van het 

bestuur om hierin, naar eigen beeldspraak, ‘koploper’ te willen zijn. Om in die beeldspraak door te 

redeneren vindt de statutencommissie evenwel dat de randvoorwaarden en voorbereiding op de 

wedstrijd optimaal moeten zijn om uiteindelijk ook als koploper uit de bus te komen. Of om qua 

beeldspraak in onze eigen context te blijven; met een goede combinatie van elementen en verfijnde 

uitvoering is de kans des te aannemelijker dat de oefening uiteindelijk in de smaak zal vallen bij jury 

en publiek. 

Met sportieve groeten, 

Namens de statutencommissie 

Mark Tempelman 

(Voorzitter) 


