9. Herziening statuten Scouting Nederland
In december 2012 heeft de landelijke raad gewijzigde statuten voor de vereniging vastgesteld. Het
concept dat toen voorlag, betrof een in 2006 door de landelijke raad vastgestelde versie met een
kleine aanpassing als gevolg van de afstemming met de wereldbonden. Tijdens de verdere uitvoering
van dat besluit is voortschrijdend inzicht ontstaan over een aantal bepalingen in deze vastgestelde
statuten. Er is gebleken dat de statutenwijziging van 2006 (waarvan de aanpassing van 2012 een
afgeleide is) een aantal onbedoelde gevolgen heeft.
Nadat de vastgestelde statuten bij de notaris werden aangeboden, heeft de notaris opmerkingen
gemaakt over een aantal juridische aspecten die problemen in het gangbare rechtsverkeer kunnen
opleveren. Zo is er bijvoorbeeld in de statuten niets meer geregeld ten aanzien van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid, waardoor formeel bij rechtshandelingen elk lid van het landelijk
bestuur in persoon moet tekenen. In de fungerende statuten is geregeld dat de voorzitter en secretaris
of hun plaatsvervangers vertegenwoordigingsbevoegd zijn.
Daarnaast is eind december in het kader van een pilot van de WOSM een audit gehouden door
bureau SGS naar de processen op landelijk niveau om de kwaliteit van Scouting Nederland en het
landelijk servicecentrum te vergroten. Hoewel Scouting Nederland in het algemeen goed scoorde, zijn
er aanbevelingen gedaan om een aantal bestuurlijke processen – bijvoorbeeld geen stem bij volmacht
– formeel beter vast te leggen. Het betreft een aantal zaken dat in de standaard statuten van de
groepsverenigingen wel goed vastgelegd is.
Het bestuur heeft na overleg met de directie en juridische zaken overwogen wat de beste optie is.
Vanwege de onbedoelde gevolgen en behoefte aan rechtszekerheid bleek het beter de door de
landelijke raad in december 2012 vastgestelde statuten NIET bij de notaris te laten passeren. Tot het
moment van passeren van nieuwe statuten bij de notaris blijven de huidig geldende statuten, zoals
verleden in 2001, de basis voor de vereniging. Daarmee wordt duidelijkheid geboden in het
rechtsverkeer en dat is in bijzonder van belang met het oog op de ontwikkeling van het
Scoutinglandgoed Zeewolde.
Het landelijk bestuur zal op korte termijn, in ieder geval voor juni 2014, een aanpassing van de
statuten aan de landelijke raad voorstellen, om deze na vaststelling onverwijld te doen verlijden door
de notaris. Om verdere vertraging te voorkomen, zal er vooraf consultatie van de notaris en de
wereldbonden plaatsvinden. Van de gelegenheid zal gebruik gemaakt worden om de statuten meteen
grondig te doorlopen op actualiteit, zoals de aanpassingen in het huishoudelijk reglement van 2005,
2010 en 2012. Voor zover de herziening van de statuten van juni 2014 gevolgen heeft voor het
huishoudelijk reglement, kan dat meteen bij de herziening van het huishoudelijk reglement in
december 2014 worden betrokken.
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