Agendapunt 7: Herziening HR als gevolg van uitspraak geschillencommissie
Onlangs heeft de geschillencommissie een uitspraak gedaan, waarin de commissie ondermeer
bepaalt dat groepen die geen groepsvereniging zijn, geen stemrecht hebben in de regioraad.
Vanwege de directe werking en de mogelijk gevolgen voor alle regio’s en groepen, heeft het landelijk
bestuur ondermeer besloten:
 om alle regio’s en groepen te informeren;
 een voorstel te doen tot herziening van het huishoudelijk reglement, waardoor de regels
verduidelijkt worden. De aanpassing omvat het vastleggen dat een groep een
groepsvereniging moet worden en dat de regels voor groepsverenigingen ook gelden voor
groepen die nog geen groepsvereniging zijn.
De informatie over de uitspraak, de gevolgen en de besluiten van het landelijk bestuur is in oktober
ook verstrekt aan de landelijke raadsleden en hun plaatsvervangers.
Het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement luidt als volgt:
Toevoegen van een nieuw artikel 1 in Hoofdstuk 1 Groepsvereniging:
artikel 1 De groep
1.
Een Scoutinggroep dient een groepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn.
2.
Zolang een door Scouting Nederland erkende groep nog geen groepsvereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is, zijn de bepalingen voor groepsverenigingen in dit reglement
van overeenkomstige toepassing.
Deze aanpassing op het huishoudelijk reglement is terug te vinden in het concept huishoudelijk
reglement, dat hoort bij Agendapunt 8: Algemene herziening huishoudelijk reglement.
De landelijke raad wordt gevraagd dit voorstel goed te keuren.
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Bijlage: Informatieblad uitspraak over groepen
Onlangs heeft de geschillencommissie een uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor groepen en
regio's. Hierbij word je geïnformeerd over de gevolgen en maatregelen van deze uitspraak:
 Uitspraak geschillencommissie.
 Erkenning groepen en lidmaatschap leden.
 Welke regels gelden voor groepen?
 Noodzakelijk om groepsvereniging te worden.
 Rechtszekerheid vastleggen.
 Wat betekent dit voor de regioraad?
 Wat betekent dit voor mijn groep?
Uitspraak geschillencommissie
De geschillencommissie heeft bepaald dat groepen die geen groepsvereniging zijn, geen stemrecht
hebben in de regioraad. Besluiten van de regioraad zijn anders vernietigbaar. Op basis van het
huidige huishoudelijk reglement concludeert de commissie dat alleen groepsverenigingen deel
uitmaken van regio's.
Erkenning groepen en lidmaatschap leden
Groepen hebben gewoon hun erkenning behouden, ook als zij nog niet zijn overgegaan naar een
groepsvereniging. De landelijke vereniging bestaat organisatorisch uit groepen, ongeacht hun
rechtsvorm (artikel 6 statuten Scouting Nederland). Er ligt wel een duidelijk besluit van de landelijke
raad dat alle groepen een groepsvereniging moeten vormen. Er is daarbij gekozen voor een
geleidelijke overgang. Alle groepen zijn dus nog steeds onderdeel van de landelijke vereniging en de
leden behouden het lidmaatschap van Scouting Nederland.
Welke regels gelden voor groepen?
De uitspraak kan onduidelijkheid geven over de regels voor groepen. In het huishoudelijk reglement is
duidelijk omschreven wat de regels voor groepsverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn.
Sinds 2010 zijn er geen aparte regels meer in het reglement voor andere groepen. Groepen van wie
de statuten voor de omzetting naar groepsverenigingen nog niet bij de notaris zijn gepasseerd, zijn
feitelijk verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Voor deze groepen gelden de regels uit
hoofdstuk 1 van het (oude) huishoudelijk reglement.
Noodzakelijk om groepsvereniging te worden
De uitspraak maakt nog eens duidelijk dat de status van groepen juridische gevolgen kan hebben. Het
is belangrijk om daar bewust van te zijn. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (zoals
groepen die nog geen groepsvereniging zijn) kennen bijvoorbeeld persoonlijke aansprakelijkheid voor
haar bestuurders. Vanwege dit risico is eerder besloten dat groepen een groepsvereniging met
volledige rechtsbevoegdheid moeten worden. De oude stichtingen kennen bovendien als risico dat
leden van de groepsraad ook hoofdelijk aansprakelijk zijn indien zij niet als bestuursleden van de
stichting ingeschreven waren/zijn bij de Kamer van Koophandel.
Rechtszekerheid vastleggen
Vanwege de rechtszekerheid vindt het landelijk bestuur dat de regels vanwege de uitspraak
verduidelijkt moeten worden.
De komende landelijke raad wordt daarom een voorstel tot herstel gedaan:
1. Om in het reglement vast te leggen dat groepen een groepsvereniging met volledige
rechtsbevoegdheid moeten worden.
2. Om in een overgangsregeling vast te leggen dat regels voor groepsverenigingen ook van
toepassing zijn op groepen.
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Indien de landelijke raad in december instemt met dit voorstel dan heeft iedere groep daarna op de
regioraad weer gewoon stemrecht en zijn er duidelijke regels waar iedereen aan moet voldoen.
Tegelijkertijd is dan extra duidelijk dat groepen de verplichting hebben om een groepsvereniging te
worden.
Wat betekent dit voor de regioraad?
Stel komende regioraad vast welke groepen formeel geen stemrecht hebben door de
uitspraak. Weeg vervolgens in je regioraad af hoe je daarmee omgaat. Het is immers mogelijk dat
besluiten vernietigbaar zijn indien door iemand een geschil aanhangig gemaakt wordt. Na de
landelijke raad zal de oude situatie waarbij iedere groep stemrecht heeft naar verwachting weer
hersteld zijn.
In alle gevallen is het goed om groepen die nog niet zijn omgegaan aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid en de risico's die zij lopen.
Overigens heeft de uitspraak geen gevolg voor het stemrecht van kaderleden bij het benoemen van
de afgevaardigde naar de landelijke raad.
Wat betekent dit voor mijn groep?
Als je groep al een groepsvereniging is met eventueel een beheersstichting dan hoef je verder geen
actie te ondernemen.
Als je groep nog niet de overstap gemaakt heeft naar groepsvereniging dan is het belangrijk om actie
te ondernemen. Neem contact op met je regiobestuur en de juridische medewerker van het landelijk
servicecentrum, zij kunnen helpen bij de vervolgstappen. De landelijke omzetting liep tot begin 2009,
dus je zult voor de oprichtingsakte zelf een notaris moeten inschakelen.

Agenda landelijke raad – 15 december 2012

36

