
 

 

 

 

 

  

 

 
Gevraagd besluit:   
 
Kan het de Ledenraad instemmen met het volgende besluit: 
 
Doorvoeren van een beperkte statutenwijziging in de statuten van de Fietsersbond om digitaal vergaderen 
na afloop van de noodwet blijven mogelijk te maken.  
 
Toelichting  
De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is onlangs opnieuw verlengd. Aan een nieuw 
wetsvoorstel wordt gewerkt. Het is raadzaam de statuten te wijzigen zodat elektronisch 
oproepen/vergaderen/stemmen in de toekomst altijd mogelijk is ongeacht of er een tijdelijke wet in 
werking is. Er is echter een wijziging in de statuten van de Fietsersbond nodig om elektronisch 
oproepen/vergaderen/stemmen mogelijk te maken. Des temeer omdat wij het voornemen hebben de 
ledenraad van november in het vervolg digitaal te houden. Dat blijkt namelijk voor de opkomst niet 
negatief uit te pakken. 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (hierna: WBTR) in werking getreden. Deze wet 
schrijft voor, dat bij de eerstvolgende statutenwijziging na ingangsdatum van de WBTR een toets van de 
statuten op het voldoen aan de WBTR dient plaats te vinden en de statuten waar deze niet voldoen hierop 
moeten worden aangepast. Onze huisnotaris heeft dit gedaan en dit heeft geleid tot een aantal 
noodzakelijke technische aanpassingen. Deze staan los van het gesprek over de verenigingsstructuur.  
 
 
Om welke wijzigingen het gaat is verwerkt in onderstaande was/wordt lijst: 
 
  

MEMO 

Aan: De Ledenraad 

Van:  Het Algemeen Bestuur 

  

Betreft: Beperkte statutenwijziging 

Datum: 3 november 2022 

Bijlagen: Overzicht wijzigingen 



WAS/WORDT LIJST VAN DE STATUTEN  
 

Was  Wordt 

Artikel 12. Bijeenroepen van de ledenraad 
 
Lid 4. 
Bijeenroeping van de ledenraadsvergadering geschiedt 
schriftelijk aan de adressen van de 
afgevaardigden en aan de vestigingsadressen van de 
afdelingen, op een termijn van ten 
minste twee, maar zo mogelijk vier weken. Als lid 3 van 
dit artikel toepassing heeft gehad, 
kan de oproeping ook geschieden door een advertentie 
in een landelijk, veel gelezen 
dagblad. 

Artikel 12. Bijeenroepen van de ledenraad 
 
Lid 4. 
Bijeenroeping van de ledenraadsvergadering geschiedt 
schriftelijk aan de adressen van de afgevaardigden en 
aan de vestigingsadressen van de afdelingen, op een 
termijn van ten minste twee, maar zo mogelijk vier 
weken. Oproeping kan ook gebeuren aan het e-
mailadres dat een lid voor dit doel aan de vereniging 
bekend heeft gemaakt. Als lid 3 van dit artikel 
toepassing heeft gehad, kan de oproeping ook 
geschieden door een advertentie in een landelijk, veel 
gelezen dagblad. 

Artikel 12. Bijeenroepen van de ledenraad 
 
Betreft de toevoeging van lid 7. En 8. (zie kolom 
hiernaast. Opmerking van de notaris: De bepaling 7. 
heb ik aan artikel 12 toegevoegd, evenals de 
slotbepaling 8., om elektronisch 
oproepen/vergaderen/stemmen mogelijk te maken. 
Omdat in de statuten de term “ledenraadsvergadering” 
gehanteerd wordt, heb ik deze term aangehouden. 

Artikel 12. Bijeenroepen van de ledenraad 
 
Lid 7. en 8.  
7. Indien het bestuur bij de oproeping tot een 
ledenraadsvergadering de mogelijkheid daartoe heeft 
geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te 
oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het 
gebruik van het communicatiemiddel, zoals de 
verbinding, de beveiliging en dergelijke, bij de 
oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan 
worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen op de 
vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is 
geopend, het lid kan deelnemen aan de 
beraadslagingen. 
8. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe 
schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen 
voorafgaand aan de ledenraadsvergadering via een 
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht 
op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres, maar 
niet eerder dan de dertigste dag vóór die van de 
vergadering. Deze stemmen worden gelijkgesteld met 
stemmen die in de ledenraadsvergadering worden 
uitgebracht. 

Artikel 17. Samenstelling en verkiezing 
 
Betreft de toevoeging van lid 6. Opmerking van de 
notaris: Lid 6 inzake de belet- en ontstentenisregeling 
heb ik toegevoegd als gevolg van de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (WBTR). 

Artikel 17. Samenstelling en verkiezing 
 
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer 
bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden (of is 
het enig overblijvende bestuurslid) met het gehele 
bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van 
alle bestuursleden of van het enige bestuurslid wordt 
de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die 
daartoe door de algemene vergadering steeds moet 
zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in 
ieder geval verstaan de omstandigheid dat: a. het 
bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven 
dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; 
of b. het bestuurslid is geschorst.  

  



Artikel 18.  Bevoegdheden, taken 
 
Lid 7. 
De ledenraad kan in het geval van een verstrengeling 
van belangen zoals bedoeld in dit lid 
een persoon aanwijzen die de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging krijgt. 
 
 
 
Opmerking van de notaris: In lid 7 van dit artikel stond 
een verouderde tegenstrijdig-belang-regeling; sinds de 
inwerkingtreding van de WBTR kan op deze statutaire 
regeling geen beroep meer worden gedaan. Vandaar 
dat ik op grond van de WBTR een deel van de tekst heb 
verwijderd en de tekst hiernaast heb toegevoegd. 

Artikel 18.  Bevoegdheden, taken 
 
Lid 7. 
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging 
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 
met het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt 
het besluit genomen door de algemene vergadering.  

 
 

Vervolg 
Na instemming van de ledenraad worden de wijzigingen vastgelegd in daarvoor door de notaris speciaal 
opgestelde notulen (zie Bijlage 8B). Concept notulen statutenwijziging Fietsersbond). De notaris verwerkt 
de wijzigingen vervolgens in een definitieve akte.  
 


