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NOTITIE AGENDAPUNT 3 

Onderwerp : Notitie statutenwijziging 

Van : Bestuur WSGO 

Aan : Leden WSGO 

Datum : 1 december 2021 

 

Inleiding 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Met de 

Wbtr wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij onder meer de vereniging en de stichting 

aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de 

BV en de NV. De Wbtr leidt ertoe dat op onderdelen de WSGO statuten moeten worden aangepast. 

Naast de voorgestelde wijzigingen waaraan de Wbtr ten grondslag ligt, stelt het WSGO bestuur een 

aantal andere wijzigingen voor waardoor statuten meer bij de huidige tijd passen (bijvoorbeeld 

elektronisch kunnen vergaderen). 

 

Voorgestelde statutenwijzigingen 

Onderstaand de opsomming van de artikelen waarvoor een statutenwijziging wordt voorgesteld. 

Daarbij wordt de volgorde van de huidige statuten aangehouden. De tekstvoorstellen zijn 

geverifieerd bij de notaris. 

 

A. Artikel 17 lid 1 - toevoegen dat een ALV ook elektronisch kan 

De statuten kennen alleen een fysieke ALV. Het bestuur wil een elektronische ALV kunnen houden 

op grond van de statuten. De VNG kent in de statuten ook de mogelijkheid van een elektronische 

ALV. Aan lid 1 van artikel 17 wordt dan een zin toegevoegd. 

 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

De algemene ledenvergadering vergadert ten minste één maal per jaar. Het bestuur kan besluiten 

de algemene ledenvergadering via elektronische communicatiemiddelen te houden. 

 

 
B. Artikel 20 lid 9 (nieuw lid) statuten – toevoegen elektronische besluitvorming op een ALV 
Als er digitaal vergaderd kan worden, moet ook het stemmen elektronisch kunnen. 

 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde het stemrecht ook kan uitoefenen door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 

verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden 

stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Het gebruik van het elektronische 

communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde. 
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C. Artikel 20 lid 10 (nieuw lid) statuten – toevoegen vóóraf stemmen aan de ALV  
Een nieuw artikel dat leden de mogelijkheid biedt om vóórafgaand aan de ALV al te stemmen, als 
het bestuur daartoe besluit. 

 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem al voorafgaand aan de 

algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Op deze wijze 

stemmen kan alleen door de vertegenwoordiger van een lid die op de datum van de algemene 

ledenvergadering anders stemgerechtigd zou zijn. 

Op deze wijze stemmen kan vanaf een week voor aanvang van de ledenvergadering en nooit later 

dan 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering. 

Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de 

voorzitter van de algemene ledenvergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze zijn stem 

heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene ledenvergadering 

opnieuw zijn stem uitbrengen. Als het lid dat op deze zijn wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van 

de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem geacht niet te zijn 

uitgebracht. 
 
 
D. Artikel 23 statuten – toevoegen nieuw lid 5, ontstentenis en belet van alle bestuurders 

De statuten van de vereniging moeten voortaan o.g.v. de Wbtr een bepaling bevatten waarin staat 

wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Ontstentenis ziet 

op de situatie dat een bestuurder defungeert of is ontslagen. Belet ziet op (bijvoorbeeld) langdurige 

ziekte of schorsing. In de statuten moet dus worden bepaald wie er beslissingen mag nemen als 

niemand van het bestuur dat meer kan. 

 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, zorgt de secretaris van de vereniging 

ervoor dat de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie tijdelijke 

vervangende bestuursleden aanwijst. 

 

 
E. Artikel 25 statuten – toevoegen dat het bestuur elektronisch kan vergaderen 

Nu staat in artikel 25 lid 5 statuten dat het bestuur in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de 

voorzitter, via een elektronisch communicatiemiddel kan vergaderen. Het voorstel is om het huidige 

lid 1 uit breiden en lid 5 te schrappen. Het huidige lid 6 wordt dan in de nieuwe statuten lid 5. 

 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

Het bestuur vergadert ter plaatse en tijd door de voorzitter te bepalen zo dikwijls als dit door de 

voorzitter of een ander lid van het bestuur nodig wordt geacht. Het bestuur kan via een elektronisch 

communicatiemiddel vergaderen, mits geen van de leden van het bestuur daartegen bezwaar 

maakt. 

 
 
  



 

 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

3/4 

 

F. Artikel 26 lid 2 statuten – doorslaggevende stem voorzitter aanpassen 

Vanaf 1 juli 2021 geldt de regel dat een bestuurslid niet meer stemmen mag uitbrengen dan de 

andere bestuursleden samen. Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Zijn er op enig moment 

nog maar twee bestuursleden (waaronder de voorzitter), dan kan de voorzitter geen gebruik maken 

van zijn doorslaggevende stem. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle 

zeggenschap heeft. Als er in de statuten toch zo’n regeling staat, dan gelden die nog tot uiterlijk 5 

jaar na inwerkingtreding van de Wbtr. Daarna komen ze automatisch te vervallen. In de WSGO 

statuten staat dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft als de stemmen in het bestuur 

staken. Dit artikel moet dus worden aangepast. 
 

De tekst voor de statutenwijziging is: 

In het geval van staking der stemmen beslist de voorzitter, tenzij er op enig moment nog maar twee 

bestuursleden zijn, waarvan de voorzitter er één is. In dat geval wordt het agendapunt geagendeerd 

voor een volgende bestuursvergadering waarbij meer bestuursleden aanwezig zijn. 
 

 

G. Artikel 26 lid 6 (nieuw lid) statuten – expliciet maken van voorkomen tegenstrijdig belang 

De Wbtr bepaalt dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming 

over een onderwerp waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien een bestuurder een 

direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met het belang van de vereniging, moet de 

bestuurder zich onthouden van betrokkenheid bij de besluitvorming. In de statuten is deze nieuwe 

regel nog niet expliciet opgenomen. Door de regel in de statuten op te nemen wordt onduidelijkheid 

hierover voorkomen. 

 
De tekst voor de statutenwijziging is: 

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging. Als hierdoor geen 

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene 

ledenvergadering. 

 
 

H. Artikel 30 Contributie – schrappen van een zin 
In dit artikel staat nog een zin die niet meer actueel is, maar dat alleen was ten tijde van de 
oprichting. Voorstel is om deze zin te schrappen. Het gaat om de zin: 

   

Totdat de contributie door de algemene vergadering is vastgesteld, geldt de contributie   

zoals deze door de oprichters is vastgesteld. 

 

 
I. Artikel 32 Statutenwijziging – schrappen termijn 4 weken 

In lid 3 staat dat als het vereist aantal leden noodzakelijk voor de wijziging van de statuten niet 

vertegenwoordigd is, er binnen 4 weken een nieuwe vergadering wordt bijeengeroepen waarin het 

besluit kan worden genomen ongeacht het aantal in deze vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

De termijn van 4 weken is niet werkbaar gezien het gegeven dat een ALV meestal in juni en 

november of december is. Het voorstel is om deze termijn van 4 weken uit de statuten te halen en 

de tekst van de VNG-statuten over te nemen. 
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De tekst voor de statutenwijziging van 32 lid 3 is: 

Indien het vereist aantal leden noodzakelijk voor de wijziging van de statuten niet   

vertegenwoordigd is, kan het besluit tot statutenwijziging op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering worden genomen, ongeacht het aantal in deze vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 
 

 


