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Betreft:  Aanpassingen statuten KNGU 2022 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:                 12 mei 2022 

 
 

Bijlage: 6.2.1 Statuten 2022 – met wijzigingen 

 

 

Toelichting 

Er zijn wijzigingen noodzakelijk in de statuten van de KNGU. De nieuwe wet WBTR (wet 

bestuur en toezicht rechtspersonen) regelt de kwaliteit en toezicht bij o.a. stichtingen en 

verenigingen. De wet is vanaf 1 juli 2021 in werking getreden en de aanpassingen die 

hiervoor noodzakelijk zijn mochten bij een eerstvolgende statutenwijziging worden 

ingevoerd.  

 

De volgende wijzingen zijn doorgevoerd (zie bijlage). De wijzigingen zijn i.s.m. met Arthur 

van der Hoeff (van Stichting vereniging en recht) en Laura van Asseldonk (advocaat) 

doorgevoerd (en gecontroleerd). 

 

1. Verwerking van WBTR  

Artikel 9, lid 4d.  

Artikel 13, lid 6. 

Artikel 14, lid 2 en 7. 

Artikel 15, lid 3. 

 

2. De statutaire zetel van de KNGU  

Het bestuur wil de statutaire zetel van de KNGU verplaatsen, omdat de rechtbank in 

Utrecht meer is ingevoerd op het specifieke rechtsgebied van sportrecht, mede ook in 

relatie tot het verenigingsrecht. 

 
3. De nieuwe zittingstermijn van 3x3 jaar van de bondsraad – dat op 30 oktober 2021 is 

goedgekeurd.  

In artikel 11. Hierbij is de zittingstermijn van de verkiezingen (elke 3 jaar) 

toegevoegd/aangepast, zoals ook besloten op 30 oktober 2022. 

 

4. De termijnen van de vaste commissies (atletencommissie en toetsingscommissie en 

kiescommissie) zijn verwijderd uit statuten en worden aangepast in het huishoudelijk 

reglement (H2).  
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5. Er is een 1 jaar kandidaat lidmaatschap voor buitengewone leden ingevoerd.  

Dat geldt namelijk al/ook voor ‘gewone’ leden. Buitengewone leden zijn bv. stichtingen. 

Afgelopen jaar kwamen we door een casus met een buitengewoon lid erachter dat dit 

niet in de statuten stond. Dit is nu verwerkt in meerdere artikelen. Dit bleek nog een grote 

wijziging te zijn, uitleg Arthur van der Hoeff: 
Juridisch ben je of lid of geen lid. En als je lid bent door toelating, dan ben je alleen geen 

lid meer door overlijden, opzegging, ontzetting, etc. Dat is dwingend geregeld in de wet. 

Een persoon of organisatie een jaar lid maken kan dus niet. Dat betekent dat de 

kandidaat-leden geen leden in de zin der wet kunnen zijn. Na max 1 jaar worden ze dan 

"echt" lid in de zin van de wet. Het eerste jaar hebben ze geen stemrecht, maar worden 

wel gebonden aan de verplichtingen uit de statuten en reglementen. 

 
6. Toevoegingen m.b.t. verplichtingen leden en ongewenst gedrag 

Zie artikel 7. De desbetreffende bepalingen worden tegenwoordig bij alle bonden 

doorgevoerd om er geen enkel misverstand over te laten bestaan dat dit behoort tot de 

verplichtingen van alle leden. 
 

7. Bij wijziging van statuten (door clubs) wordt ook een toets gedaan bij het 

bondsbureau, niet alleen bij statuten van nieuwe clubs. 

Dit is toegevoegd in artikel 7, lid 7. In de modelstatuten van de clubs staat dat een 

club/vereniging bij wijzigingen van de statuten eerst goedkeuring bij de KNGU moet 

hebben. Op dit moment staat in het huishoudelijk reglement en statuten KNGU dat dit 

alleen bij toelating als voorwaarde wordt gesteld. Deze voorwaarden gelden ook 

gedurende het lidmaatschap en wordt hierbij ook toegevoegd/aangepast.   

 
8. Bepaling t.a.v. oud leden 

Naar aanleiding van een huidige ISR-zaak/dossier zien wij dat het mogelijk is dat wanneer 

iemand geen lid meer is van de KNGU eventueel niet ontvankelijk is voor een tuchtzaak. 

Door artikel 12 lid 9 Algemeen Tuchtreglement (als je lid was van de KNGU ten tijde van 

plegen van feiten kun je nog steeds tuchtrechtelijk vervolgd worden, ook al ben je ten tijde 

van aangifte geen lid meer) hoeft dat normaal gesproken geen probleem te zijn, maar in 

het dat huidige dossier gooit het vervallen van de verjaringsregel in het nieuwe Algemeen 

Tuchtreglement roet in het eten. Deze persoon was namelijk ten tijde van vervallen van 

deze regeling al geen lid meer. 

Bij het ISR is nagevraagd of de statuten een kleine wijziging moeten ondergaan door in 

artikel 21 lid 2 sub f iets toe te voegen. Die bepaling stelt dat als je eenmaal betrokken bent 

bij een aanhangige zaak je onderworpen bent aan tuchtrechtspraak, ook al ben je geen 

lid meer. Dat is minder ruim dan de situaties die artikel 12 lid 9 van het Algemeen 

Tuchtreglement afdekt. Die ziet namelijk ook op de situatie dat er nog geen zaak bij ISR 

aanhangig is. Het ISR heeft aangegeven dat de huidige bepaling in de statuten een 

beperking oplevert van het tuchtreglement (omdat statuten prevaleren). Het advies van 

het ISR is dus op dat punt de statuten te wijzigen. Om zo te voorkomen dat leden 

tuchtrechtelijke vervolging kunnen ontlopen door hun lidmaatschap op te zeggen. Artikel 

21, lid 2, sub f is hierop aangepast.  

 

9. Beroep bij CAS 

In een ander huidig afgeronde ISR-zaak/dossier, waarbij de beschuldigde door de 

commissie van beroep is vrijgesproken, lopen we aan tegen de mogelijkheid van het 

instellen van beroep bij het Court of Arbititration for Sports (CAS). Dat is de enige 

beroepsmogelijkheid nadat een commissie van beroep een uitspraak heeft gedaan. 
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In dit dossier hebben we onafhankelijk advies gevraagd van een juridisch expert. En die 

gaf aan dat door de huidige formulering in onze statuten kan worden afgevraagd of de 

KNGU wel beschikt over een zelfstandig recht om een kwestie aan het CAS voor te leggen.  

Het advies is dan ook om dit punt aan te passen in de statuten, zodat geen twijfel mogelijk 

is dat wij als sportbond ook tegen een uitspraak van de commissie van beroep van het ISR 

een CAS-beroep kunnen instellen. Artikel 21, lid 4, sub n is hierop aangepast.  

 

Vraag aan bondsraad: 

De bondsraad wordt gevraagd de wijzigingen in de statuten goed te keuren 

De bondsraad wordt gevraagd mandaat te geven aan bestuur, en daarmee het bureau, 

om deze wijzigingen i.s.m. de notaris door te voeren. 

 

 


