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Aanvullende informatie jaarvergaderingen in verband met anderhalve 

meter maatregelen (concept d.d. 2 juni 2020) 

Sinds de start van de corona-uitbraak verandert onze wereld continu. Net zoals de 

maatregelen waaraan we ons moeten houden. Het wordt steeds duidelijker dat we na 1 

september nog steeds leven in een ‘anderhalve meter samenleving’. Dat heeft 

(praktische) consequenties voor samenkomsten in grotere groepen, zoals bij een 

jaarvergadering.  

Bij onze eerdere adviezen over (uitstel van) de jaarvergadering van KBO-Afdelingen 

gingen we ervan uit dat na 1 september weer een normale jaarvergadering gehouden 

zou kunnen worden. Inderdaad lijken bijeenkomsten tot 100 mensen vanaf 1 juli weer 

toegestaan. Door de anderhalve meter-regels is het echter lastig om die 100 mensen 

daadwerkelijk in één ruimte bij elkaar te zetten. Voor Afdelingen die gewend zijn veel 

mensen op een vergadering te ontvangen is dat dus geen optie. Daarom hebben wij 

nagedacht over een praktisch alternatief voor een fysieke vergadering.  

De ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ geeft een aantal mogelijkheden. 

Samen met de regels in de statuten van de Afdelingen hebben we daarmee het 

onderstaande praktische voorstel opgesteld. Daarin kiezen we voor een combinatie van: 

- fysieke vergadering (die mag alleen worden afgezegd als de vergadering online te 

volgen is, en dat is voor onze doelgroep geen reële optie); 

- stemmen via volmachten (zoals de modelstatuten toestaan); 

- én stemmen via e-mail (aangezien stemmen via e-mail niet voor alle leden is 

weggelegd, maar wel veel praktischer is dan via volmacht).  

NB: de Noodwet geldt op dit moment tot 1 september. We gaan ervan uit dat die periode 

wordt verlengd. Zo niet, dan blijft alleen het stemmen via volmacht over. De vergadering 

moet uiterlijk eind oktober worden gehouden. Vooralsnog is het dus niet mogelijk om de 

vergadering tot volgend jaar uit te stellen.  

Uiteraard houden we besturen op de hoogte van ontwikkelingen en regelgeving.  

Invulling 

1) Allereerst moet worden vastgesteld hoeveel mensen veilig in persoon aan de 

vergadering kunnen deelnemen. Het lijkt verstandig die groep niet te groot te maken, 

aangezien dat tal van logistieke problemen oplevert, en grotere groepen mensen 

moeilijker de onderlinge afstand in acht nemen. Voor het houden van een beperkte 

jaarvergadering is het niet nodig om enig risico te lopen.  

2) Vervolgens bedenkt het bestuur hoe bevorderd kan worden dat zo min mogelijk 

mensen aan de bijeenkomst mee doen. Bijvoorbeeld door expliciet in de uitnodiging aan 

te geven dat het een zeer beperkte vergadering is waar, voor ieders veiligheid, het liefst 

zo min mogelijk mensen komen. Opgave vooraf is noodzakelijk, en als het aantal mensen 

wordt overschreden neemt het bestuur contact op met leden om te overleggen.  

3) Belangrijk: zet op de agenda voor de jaarvergadering alleen de zaken die 

wettelijk/statutair verplicht zijn en geen uitstel kunnen lijden: jaarverslag en 

jaarrekening, hoogte van de contributie (stabiel) en benoeming van bestuursleden. Het is 

absoluut niet verstandig om meer controversiële zaken (contributieverhoging) op de 

agenda te zetten of onderwerpen waarbij echt van gedachten moet worden gewisseld.   
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4) Ruim op tijd stuurt het bestuur een uitnodiging voor de jaarvergadering met: 

• agenda met goed omschreven beslispunten; 

• een toelichting op de werkwijze en de noodzaak om maar een beperkt aantal 

mensen toe te laten. Belangrijk vooral om aan te geven dat het een oplossing in 

crisistijd is, alleen bedoeld om de nodige besluiten te krijgen. De jaarvergadering 

is deze keer geen sociale aangelegenheid; 

• een volmachtformulier met de beslispunten en adressen van (bestuursleden) om 

die volmacht te geven; 

• een e-mailadres voor elektronisch stemmen en de instructie om tijdig te mailen; 

• de mogelijkheid om aan te geven dat iemand het niet eens is met de procedure. 

Bestuursleden gaan persoonlijk met deze leden in gesprek.  

  

5) Tijdens de vergadering:  

• aangemelden voor de vergadering nemen in persoon deel aan de bijeenkomst; 

• de voorzitter leidt de vergadering en zorgt ervoor dat de besluitvorming in orde is. 

Hij/zij zorgt er tevens voor dat geen uitgebreide discussie of bespreking 

plaatsvindt waar andere leden bij hadden willen zijn; 

• de secretaris zorgt ervoor dat bij de verschillende beslispunten de stemmen 

worden geteld en genoteerd: de stemmen uit de zaal, de stemmen per volmacht 

én de stemmen per e-mail. Eventuele belangrijke aanvullende opmerkingen 

komen in het verslag, zodat alle leden op de hoogte zijn. Aanvullende beslissingen 

kunnen niet worden genomen.  

 

6) het verslag van de vergadering wordt zo snel mogelijk onder de leden verspreid.  

 

En dan volgend jaar hopelijk een normale vergadering! 

 

 

 

Peter van Dongen, notaris juridische helpdesk KBO-Brabant 

Marieke Pette, beleidsmedewerker 

 

 

 

Toelichting 

De Wet Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid) blijft van kracht tot 1 september 2020, maar die termijn kan bij KB (telkens) 

met 2 maanden worden verlengd. De regels voor elektronisch vergaderen zullen dan 

twee maanden worden verlengd, nog onduidelijk is wat het voor de uiterste termijn van 

de ALV betekent.  

 

Relevante wetsartikelen: 
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Paragraaf 4 Tijdelijke afwijking diverse bepalingen Burgerlijke Wetboek, Boek 2 

(rechtspersonen) en Boek 5 (verenigingen van eigenaars)  

Artikel 5 (algemeen)  

1. Met het oog op de gevolgen van het houden van fysieke bijeenkomsten in verband 

met de uitbraak van COVID-19, kan op de aangegeven wijze worden afgeweken van de 

in deze paragraaf genoemde bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.   

2. De artikelen in deze paragraaf verwijzen naar Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

tenzij anders vermeld.  

3. Waar in deze paragraaf wordt afgeweken ten behoeve van leden of aandeelhouders, 

worden daaronder ook andere vergadergerechtigden begrepen.  

4. Waar in deze paragraaf wordt afgeweken van bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, worden daaronder ook statutaire bepalingen met dezelfde inhoud begrepen. 

Statutaire bepalingen aangaande het fysiek bijeenkomen van het bestuur, de raad van 

commissarissen en de algemene vergadering en statutaire bepalingen die de uitoefening 

van in deze paragraaf aan het bestuur toegekende bevoegdheden beperken of aan de 

goedkeuring van een ander orgaan of een derde onderwerpen, zijn niet van toepassing.   

Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen)  

1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke 

toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden: a. de 

algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en b. de leden zijn 

tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om 

schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn 

vermeld.  

2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet 

thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging 

geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de 

leden.  

3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of 

anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de 

omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter 

van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de 

vergadering.  

4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van 

de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.  

5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het 

bestuur bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel.  

6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het 

bestuur bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.   

Artikel 7 (verslaglegging vereniging en coöperatie)  

In afwijking van de artikelen 48 lid 1, 49 lid 1 en 58 lid 1 kan de termijn van zes 

maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste 

vier maanden. In dat geval heeft de algemene vergadering geen bevoegdheid tot 

verlenging. 


