
Aanvullende informatie jaarvergaderingen verenigingen in verband met 

spoedwet 

Enige tijd gelden hebben wij KBO-Afdelingsbesturen geadviseerd over hun 

jaarvergadering en vaststelling van de jaarrekening. In dat advies gaven wij aan dat het 

ministerie werkte aan noodwetgeving. Die wet is eind april in werking getreden.  

Voor de stukken zie hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/verzamelwet-covid-

19-justitie-en-veiligheid-treedt-in-werking 

De belangrijkste bepalingen staan in de bijlage.  

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.  

Voor verenigingen regelt de wet onder andere het volgende:  

• Het bestuur kan de jaarlijkse ALV (waarin de jaarrekening wordt vastgesteld), die 

volgens de wet (en meestal ook de statuten) binnen 6 maanden na afloop van het 

boekjaar moet worden gehouden, uitstellen met ten hoogste 4 maanden (art. 7). 

Doet het bestuur dat, dan mag de ALV die termijn niet ook nog verlengen (wat 

gewoonlijk wettelijk wel kan); 

• Wanneer het bestuur niet tot verlenging besluit, kan het bestuur een ALV beleggen, 

waar de leden geen toegang hebben, mits aan de voorwaarden van art. 6 leden 1, 2 

en 3 is voldaan. Dus: elektronisch vergaderen, tijdig (minimaal 72 uur tevoren) de 

gelegenheid bieden vragen in te sturen over agendapunten en deze uiterlijk in de 

vergadering beantwoorden met publicatie van die antwoorden zodat alle leden 

daarvan kennis kunnen nemen; 

• Het bestuur kan bepalen dat langs elektronische weg wordt gestemd (bijv. per app of 

e-mail) 

De spoedwet zorgt er dus voor dat de ALV gehouden moet worden vóór eind oktober (= 

6 + 4 maanden na afloop van het boekjaar). Dat is in lijn met de voornemens van de 

meeste Afdelingen, die spreken over een vergadering in september/oktober.  

De (model)Afdelingsstatuten wijken iets af van de wettelijke termijn en geven aan dat de 

ALV uiterlijk in april gehouden moet worden. Een verlenging met vier maanden geeft dan 

weinig respijt, aangezien de ALV dan uiterlijk eind augustus moet plaatsvinden. Als dat al 

kan binnen de corona-regels dan is het in ieder geval vanuit verenigingsoogpunt erg 

onhandig.    

Advies 

Belangrijker lijkt ons de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft kennelijk met 

deze spoedwet mogelijk willen maken dat de jaarrekening uiterlijk eind oktober wordt 

vastgesteld, wat vooralsnog een redelijke termijn lijkt gelet op de corona-maatregelen. 

KBO-Afdelingen die hun ALV hebben verzet naar september/oktober hoeven niets te doen 

en kunnen verwijzen naar het eerdere advies en deze spoedwet. Afdelingen met vragen 

over de discrepantie tussen de termijnen in de wet en de statuten kunnen terugvallen op 

artikel 28 van de statuten, dat het bestuur beslissingsbevoegdheid geeft bij 

onduidelijkheid.    
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KBO-Afdelingen die echt niet tot na de zomer kunnen wachten of een zeer dringende 

vraag aan de leden hebben kunnen een elektronische vergadering overwegen. De meest 

eenvoudige manier om dat te regelen:  

• zorgen dat de vergadering elektronisch te volgen is (zoals het doorgeven van een 

code voor een zoomsessie aan alle leden). Het gaat om de mogelijkheid; niet 

iedereen hoeft daadwerkelijk daartoe in staat te zijn; 

• zorgen dat vragen tijdig ingestuurd kunnen worden; 

• afspreken dat elektronisch gestemd moet worden; 

• het aantal onderwerpen zeer beperken, de vergadering kort houden en de vragen en 

antwoorden + verslag zo snel mogelijk versturen naar de leden.  

Omdat een deel van de leden de vergadering niet zal kunnen volgen is dit echt alleen een 

optie als het niet anders kan.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Marieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl  
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Bijlage: relevante wetsartikelen 

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. 


