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RECHTSVORM
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Rechtsvorm
Landelijk team
Bestaande of nieuwe stichting
Meer informatie

Om een Scoutingkampeerterrein te beheren zijn er verschillende mogelijkheden. Op
infoblad 1.4 lees je meer over de eigendomssituatie. Is daarover duidelijkheid, dan moet
je de vraag beantwoorden wie het terrein gaat beheren. Het gaat daarbij niet over de
structuur van de organisatie (zie infoblad 5.1 en infoblad 5.2) maar in eerste instantie over
de rechtsvorm die het beheer op zich neemt. Voor Scoutingkampeerterreinen zijn er veel
mogelijkheden; terreinen kunnen particulier bezit zijn, waarbij de eigenaar het terrein
verhuurt, de terreinen kunnen eigendom zijn van Scouting Nederland of door haar
gehuurd worden, het terrein kan eigendom zijn van een Scoutinggroep of -regio of door
hen gehuurd worden of er kan een aparte stichting opgericht zijn die het terrein in
eigendom heeft en/of beheert.
Rechtsvorm
De wet onderscheidt twee rechtsvormen: natuurlijke personen – individuen - en
rechtspersonen, zoals een vereniging of stichting die is opgericht bij notariële akte. Ze
hebben allebei dezelfde rechten en plichten en kunnen bijvoorbeeld gronden in eigendom
hebben en contracten afsluiten. Voor het beheer van een kampeerterrein is het belangrijk
dat dit gebeurt door een rechtspersoon. Hierdoor voorkom je dat bestuurders of eigenaars
hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden zolang er geen sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Een natuurlijk persoon is met zijn hele vermogen aansprakelijk. Bij
een rechtspersoon is dit de stichting of vereniging.
Het beheer van een terrein kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
• Grond is in eigendom, erfpacht, huur of door middel van een gebruiksovereenkomst in
gebruik bij Scouting Nederland. Het beheer vindt plaats door landelijke vrijwilligers.
• Het terrein is in bezit van of wordt gehuurd door een vereniging of stichting, zoals een
Scoutinggroep of regio. Het beheer vindt plaats door een beheerteam dat
verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de groep of regio.
• Voor het beheer wordt een aparte stichting opgericht die het terrein in eigendom heeft,
pacht of huurt of door middel van een gebruiksovereenkomst gebruikt. Het beheer
vindt plaats door een beheerteam dat verantwoording verschuldigd is aan het
stichtingsbestuur.
Landelijk team
Kies je voor de constructie waarbij het terrein een verenigingsterrein van Scouting
Nederland wordt, dan komt het beheerteam te vallen onder Scouting Nederland. Bestaan
er ideeën om een nieuw kampeerterrein te realiseren, dan is het verstandig hierover in
een vroeg stadium contact op te nemen met de landelijke organisatie. Er kan dan
bekeken worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en welke ondersteuning
te bieden valt. De organisatie van het beheerteam wordt opgezet zoals weergegeven op
infoblad 5.1. Dit team opereert zoveel mogelijk zelfstandig. De rechten voor het gebruik
van de grond liggen bij Scouting Nederland dat hiervoor ook de noodzakelijke contracten
afgesloten heeft met eventuele eigenaren. De voorzitter van het beheerteam is
gemachtigd om het terrein als goed gastheer of -vrouw te beheren.
© Scouting Nederland
januari 2008

1

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen

Bestaande of nieuwe stichting
Het is ook mogelijk een terrein te gebruiken of te kopen en te laten beheren door een
Scoutinggroep of regio. In dat geval komt het beheer komen te
vallen onder een al bestaande stichting of vereniging, zoals een
groepsvereniging of -stichting of regiostichting. Daarnaast is het
mogelijk een aparte beheerstichting op te richten. Op deze manier
voorkom je dat een groep of regio de lasten moet dragen bij
bijvoorbeeld een faillissement. Gaat een al bestaande
rechtspersoon het terrein beheren, dan is het belangrijk te kijken of
zo'n taak wel binnen de doelstellingen valt. Die doelstellingen vind
je in de statuten. Het kan noodzakelijk zijn de statuten te wijzigen.
Wil je een nieuwe stichting oprichten, dan kun je gebruikmaken van
de standaardstatuten voor beheerstichtingen. Wil je dat het terrein
gelieerd is aan Scouting Nederland, dan is goedkeuring door of
namens het Landelijk bestuur noodzakelijk.
Regels voor stichtingen
Een stichting is een rechtspersoon die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. De
akte van oprichting moet de statuten van de stichting inhouden. Voor
Scoutingkampeerterreinen kun je gebruikmaken van de standaardstatuten voor
beheerstichtingen. Deze is te verkrijgen bij de afdeling Juridische Zaken van Scouting
Nederland. Bij wet is geregeld wat de statuten moeten inhouden:
• naam van de stichting, inclusief het woord 'stichting' als onderdeel van de naam;
• doel van de stichting;
• wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
• gemeente in Nederland waar de stichting haar zetel heeft;
• bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding
en de wijze waarop de bestemming wordt vastgesteld.
Daarnaast is er een aantal wettelijke regels waaraan stichtingen moeten voldoen.
• Een stichting heeft geen leden.
• Het doel van de stichting mag niet bestaan uit het doen van uitkeringen aan oprichters
of bestuurders noch aan andere personen, tenzij wat deze laatstgenoemde personen
betreft, die uitkeringen een ideële of een sociale strekking hebben.
• Het woord 'stichting' behoort deel uit te maken van de naam.
• Bij overtreding van wettelijk verboden kan de stichting door de rechtbank worden
ontbonden.
• Het bestaan van de stichting moet worden gepubliceerd in het handelsregister dat
wordt aangehouden bij de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de stichting is
gevestigd. Ditzelfde geldt voor de namen en woonplaatsen van de bestuursleden en
overige personen die de stichting kunnen vertegenwoordigen.
• Wijziging van de statuten van de stichting moet bij notariële akte gebeuren. Ook die
wijziging moet in het handelsregister worden gepubliceerd, evenals veranderingen ten
aanzien van de vertegenwoordigende bestuurders.
Meer informatie
De notaris
Kamer van Koophandel
Stichtingen en verenigingen

www.notaris.nl
www.kvk.nl
www.stichting-vereniging.nl

Scouting Nederland probeert de infobladen zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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