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Bestuurlijke controle van federatieve verbanden

Dr. Ger J.H. van der Sangen

1 Inleiding

Een veel voorkomend verschijnsel in verenigingsland is de aaneensluiting van
plaatselijke verenigingen in een federatie die in de beleving van de aangesloten
verenigingen en hun leden als het ware aan het hoofd staat van de
verenigingsrechtelijke organisatie. Kenmerkend voor dergelijke federatieve
verbanden is enerzijds dat er sprake is van een min of meer vergaande onderlinge
afstemming van doel en activiteiten, anderzijds dat de aangesloten verenigingen hun
juridische zelfstandigheid behouden. Hoewel in de regel niet van een federatie wordt
gesproken in het geval een grote vereniging verdeeld is in afdelingen, heeft ook de
grote vereniging met regionale afdelingen federatieve trekken. Dit is met name het
geval indien de afdelingen zelf rechtspersoonlijkheid genieten en een sterke
organisatiegraad kennen.

Op het punt van de onderlinge afstemming van doel en activiteiten laat de
praktijk bij federaties grote verschillen zien. Bij sommige federatieve verbanden is de
onderlinge afstemming zeer beperkt in die zin dat de aansluiting van een vereniging
bij een federatief verband geen eisen stelt aan de inrichting van de vereniging (hierna:
de primaire vereniging). Voorbeelden hiervan zijn de aaneensluiting van
belangenverenigingen op Europees of internationaal niveau. Er zijn evenwel ook
federatieve verbanden waarbij de onderlinge afstemming praktisch volledig is, in die
zin dat een voorwaarde voor aansluiting bij het federatieve verband is dat de structuur
en inrichting van de primaire vereniging voldoet aan de door de federatie min of meer
nauwkeurig omschreven vereisten en voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn onder
andere de vakverenigingen verenigd in het FNV, sportverenigingen die aangesloten
zijn bij een bond in het kader van de organisatie van nationale of internationale
competities. Denk in dit verband aan KNLTB en de KNVB, de UEFA en de FIFA.
Een sterke onderlinge afstemming van doel en activiteiten, en dientengevolge van de
structuur en inrichting van de aangesloten verenigingen zien we ook daar waar de
activiteiten van de ‘vereniging van personen’ meer een ondernemingskarakter heeft,
zoals bij plaatselijke coöperaties die aangesloten zijn bij een topcoöperatie.
Voorbeelden hiervan zijn de Rabobankorganisatie en aan- en verkoopcoöperatie
Cebeco-Handelsraad. Typologisch zijn deze coöperaties ingericht als federatieve
verbanden.

De juridische zelfstandigheid van de aangesloten verenigingen brengt in het
bijzonder bij federatieve verbanden waarbij een hoge mate van congruentie is
gewenst ten aanzien van doel en activiteiten, alsmede ten aanzien van de structuur en
inrichting van de aangesloten verenigingen, met zich mee dat er steeds sprake is van
een potentiële spanning tussen deze zelfstandigheid van de eigen organisatie en de
mate waarin door de federatie min of meer eenzijdig ‘beleid’ en uniforme regels aan
de aangesloten verenigingen (kunnen) worden opgelegd. In organisatiekundige
termen kan men spreken van een verschil in beleving door het bestuur van de
federatie die meer opteert voor een topdown besturing van de organisatie, en in de
beleving van de aangesloten verenigingen en hun leden, die uitgaan van het concept
waarbij de organisatie van onderop gevoed worden. Een bottum-up besturing
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derhalve. Juridisch gezien vertaalt deze spanning ten aanzien van de gewenste
besturing van de federatieve organisatie zich
- in de vraag naar de verenigingsvrijheid en verenigingsdemocratie,
- in de vraag naar de mate van bestuursautonomie van de aangesloten
verenigingen,
- in de vraag op welke wijze uniforme regels van het federatieve verband aan de
aangesloten verenigingen en hun leden kunnen worden opgelegd, en tot slot
- in hoeverre aangesloten verenigingen en hun leden rechten kunnen ontlenen
c.q. gebonden zijn aan afspraken tussen de federatie en derden, zoals overeenkomsten
met derden, sponsoren bijvoorbeeld, aan CAO-afspraken en/of aan afspraken met de
overheid in het kader van subsidieverstrekking.

Los van deze meer juridische aspecten van de besturing van federatieve
verbanden houde men goed voor ogen dat in de praktijk de binding van de
aangesloten verenigingen en hun leden veelal feitelijk plaats vindt door extern aan
hen opgelegde voorwaarden. Een keuzevrijheid is er feitelijk niet indien bijvoorbeeld
in geval van een sportvereniging die zich ten doel stelt haar leden te laten deelnemen
aan de nationale competitie, een voorwaarde voor deelname aan deze competitie is
dat men is aangesloten bij de bond, zoals bijvoorbeeld bij de KNVB of de
Nederlandse Badminton Bond. Waar bij de ene bond het lidmaatschap van de bond
plus een contributiebijdrage voldoende is, zo stelt de andere bond tevens vergaande
reglementering verplicht, onder andere door als eis te stellen dat de statuten van aan te
sluiten vereniging ter goedkeuring aan de bond worden voorgelegd. Voldoen de
statuten niet aan de door de bond gestelde eisen, dan wordt het lidmaatschap van de
bond niet verkregen, zodat zonder aanpassing van de eigen statuten conform de
richtlijnen van de bond deelname aan de competitie niet mogelijk is. In de tweede
plaats houde men goed voor ogen dat ook een federatie op haar beurt aangesloten kan
c.q. moet zijn bij een Europese of internationale federatie die op haar beurt aan het
lidmaatschap van de federatie bepaalde beperkende voorwaarden kan stellen, zonder
welker vervulling de federatie niet tot de supranationale federatie wordt toegelaten.
Ook dan kan een keuzevrijheid realiter afwezig zijn.

2 Gevolgen van toetreding tot een federatie in het algemeen

Door aansluiting van een vereniging bij een federatie ontstaat er primair een
lidmaatschapsrelatie tussen de aangesloten vereniging als lid en de federatie als
overkoepelende vereniging, ook wel minder juist aangeduid als de topvereniging. Ik
ga er hierna vanuit dat deze federatie de rechtsvorm heeft van een formele vereniging;
de uitzonderlijke situatie dat de federatie de rechtsvorm heeft van een stichting laat ik
buiten beschouwing. Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaardt de
aangesloten vereniging tevens dat zij onderworpen is aan de binnen de federatie
gelden regelgeving, zoals de statuten, de geldig genomen besluiten en reglementen.
Tevens moet zij zich tegen de achtergrond van de afgesproken samenwerking jegens
de federatie en de andere aangesloten verenigingen gedragen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW). Dit impliceert ook dat zij moet dulden dat
door besluitvorming bij (gewone meerderheid) de binnen de federatie geldende regels
kunnen wijzigen, aan welke wijziging ook zij vervolgens gebonden is. De eigenlijke
bevoegdheid tot het opleggen van algemene regels binnen de federatie komt primair
toe aan het vertegenwoordigende orgaan, de algemene ledenvergadering of ledenraad.
Evenwel kan op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de financiële
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bijdrage van de aangesloten verenigingen, bevoegdheden worden gedelegeerd aan het
bestuur.

In dit verband is de vraag van belang op wie binnen de primaire vereniging de
bevoegdheid rust om te besluiten tot toetreding tot een federatie, met alle
organisatorische en financiële gevolgen van dien. Als hoofdregel geldt hierbij dat de
toetreding tot andere verenigingen een bevoegdheid is van het bestuur, tenzij uit de
statuten van de primaire vereniging blijkt dat een dergelijke bevoegdheid
uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene vergadering. Het zoeken van
aansluiting tot en het bevorderen van samenwerking met andere organisaties is bij
uitstek een taak van het bestuur van de vereniging. Daarbij dient het bestuur wel de
statutaire doelomschrijving in acht te nemen: het lidmaatschap bij de federatie moet
dienstbaar (kunnen) zijn aan de verwezenlijking van het eigen doel van de vereniging
in de meest ruime zin van het woord. Vgl. in dit verband art. 2:7 BW. In zoverre
bestaat er derhalve ook vrijheid van vereniging van de primaire vereniging zelf,
doordat het bestuur de bevoegdheid heeft wel of niet de keuze te maken om toe te
treden tot de federatie. Besluit het bestuur tot toetreding, dan kan vanuit het
perspectief van het individuele lid de toetreding tot de federatie evenwel ertoe leiden
dat ook zij rechtstreeks dan wel indirect gebonden worden aan de regels van de
federatie. Zie hierna. Wenst men dit anders te regelen, dan is het aan te bevelen de
statuten van de primaire vereniging zodanig in te richten dat voor toetreding tot een
federatie ofwel een besluit van de algemene vergadering van de primaire vereniging
is vereist, ofwel het bestuursbesluit tot toetreding aan een voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering is onderworpen. Ook de rechtsfiguur van het
referendum kan hierbij uitkomst bieden.

Zoals hierboven reeds gezegd, kan de federatie als eis tot toetreding stellen dat
de statuten ter goedkeuring worden aangeboden. Daarmee kan worden bereikt dat de
aangesloten verenigingen op hoofdzaken gelijkluidende statuten kennen. Een grote
mate van onderlinge afstemming van doel en activiteiten, structuur en inrichting en
daarmee het feitelijk functioneren van de primaire verenigingen kan worden bereikt
door als dwingende eis tot toelating tot de federatie te stellen dat in de statuten van de
primaire verenigd wordt bepaald dat de primaire vereniging zelve, alsmede haar
organen en de daarbij aangesloten individuele leden gehouden zijn tot naleving van de
door de federatie opgestelde regelgeving (lees: beleid) in combinatie met een bepaling
in de statuten van de primaire vereniging dat de federatie een dergelijke regelgevende
bevoegdheid heeft. Gebondenheid van de primaire vereniging berust dan op
aanvaarding. De gebondenheid van het individuele lid berust vervolgens op deze
aanvaarding door de primaire vereniging en het aanvaarden zijn eigen lidmaatschap
van de primaire vereniging. Een interessante vraag in dit verband is overigens of
dergelijke regelgeving heeft te gelden als ‘algemene voorwaarden’ in de zin van art.
6:231 BW.

3 Opleggen van algemene regels door de federatie aan de primaire
vereniging

De juridische mogelijkheden voor de federatie om aan de primaire vereniging
algemene regels op te leggen moet worden beoordeeld naar het recht dat van
toepassing is op de rechtsvorm van de vereniging in haar relatie tot de primaire
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vereniging als lid van de federatie. Het Nederlandse verenigingsrecht biedt op dit punt
een grote vrijheid, zij het dat er ook duidelijke grenzen te trekken zijn.

In de eerste plaats volgt zowel uit art. 2:27 lid 4 sub c BW (De statuten
houden in: (c) de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de
wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd) als art. 2:34a BW
(Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap
worden verbonden) dat de soort en de aard van de verplichtingen aan de hand van de
statuten van de federatie voor de primaire vereniging duidelijk bepaalbaar moeten
zijn, en bovendien op welke wijze dergelijke verplichtingen volgens de statuten aan
de primaire vereniging kunnen worden opgelegd. Ten aanzien van financiële
verplichtingen - dat is immers de strekking van art. 2:34a BW - geldt dat voor het
opleggen van financiële verplichtingen zoals contributiegelden, geldelijke
vergoedingen of andere financiële verplichtingen, zoals het afgeven van garanties,
zekerheden, borgstellingen etc. er steeds een uitdrukkelijke statutaire grondslag
aanwezig moet zijn voor het kunnen opleggen van deze vermogensrechtelijke en dus
op geld waardeerbare verplichtingen. Ontbreekt deze statutaire grondslag, dan kunnen
geen financiële verplichtingen worden opgelegd. Eventueel reeds door de primaire
vereniging aan de federatie betaalde gelden kunnen in dat geval als onverschuldigd
betaald worden teruggevorderd (art. 6:203 BW). Voor niet-financiële verplichtingen
geldt het vereiste van een statutaire grondslag niet, mits de niet-financiële
verplichting maar in de statuten naar aard en soort duidelijk bepaalbaar is en duidelijk
is wie bevoegd is deze niet vermogensrechtelijke verplichtingen op te leggen.

Art. 2:36 lid 3 BW bepaalt dat een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke
ingang kan opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of
medegedeeld. Door onmiddellijke opzegging is het besluit niet op hem van
toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging kan de primaire vereniging als lid van de
federatie worden ontzegd door een daartoe strekkende bepaling in de statuten van de
federatie, voor het geval van wijziging van de in de statuten nauwkeurig omschreven
rechten en verplichtingen, en voorts in het algemeen voor het geval van wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen. Het verdient aanbeveling in de statuten van de
federatie deze opzeggingsbevoegdheid van de primaire vereniging bij de statuten uit
te sluiten. In de eerste plaats omdat het de onderlinge financiële solidariteit tussen de
primaire verenigingen waarborgt en voorkomt dat primaire verenigingen zich al te
makkelijk in conflictsituaties kunnen onttrekken aan hun betalingsverplichtingen. In
de tweede plaats omdat de jurisprudentie over art. 2:36 lid 3 BW geen duidelijke en
heldere rechtsregel oplevert; in lagere rechtspraak is wel beslist, mijns inziens ten
onrechte, dat ook de feitelijke oplegging van een financiële verplichting waartoe een
lid reeds op basis van de statuten gehouden was, aanleiding kan zijn om het
lidmaatschap onmiddellijk op te zeggen, met als gevolg dat hij ontslagen is van zijn
betalingsverplichting. Zie Rb Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995, 55. Dit is eens te meer
noodzakelijk omdat in het verenigingsrecht geldt dat aan de leden ter zake van de
uittreding, anders dan bij een coöperatie, geen beperkende (financiële)
uittreevoorwaarden mogen worden opgelegd. Men acht dit in strijd met het aan de
vrijheid van vereniging inherente recht van vrije uittreding.

Een tweede mogelijkheid om aan de primaire vereniging algemene regels (rechten en
verplichtingen) op te leggen biedt art. 2:46 BW. Daarbij gaat het dan niet om
verplichtingen tussen de federatie en de primaire verenigingen zelve, maar om het tot
stand brengen van een relatie tussen een derde die in een rechtsverhouding tot de
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federatie staat en de primaire vereniging als lid van de vereniging als zodanig. Art.
2:46 BW ziet op rechtsbetrekkingen, al dan niet van vermogensrechtelijke aard, die
door tussenkomst van de federatie tussen elk van de aangesloten verenigingen en een
derde, bijvoorbeeld een internationale organisatie of sponsor, tot stand wordt
gebracht. Bij de toepassing van art. 2:46 BW spreekt men van ledencontracten. Het
gebruik van ledencontracten kan derhalve ook een instrument zijn primaire
verenigingen te binden aan organisatierechtelijke regels die tussen de derde en de
federatie worden overeengekomen. Voorbeelden van ledencontracten zijn bijv. een
sponsorovereenkomst tussen de federatie en een sponsor, waaraan de primaire
verenigingen bepaalde rechten en/of bijkomende verplichtingen ontlenen, CAO-
afspraken, een fiscale ruling tussen de federatie en de fiscus, op welke wijze bij de
primaire verenigingen door de fiscus zal worden omgegaan met bijvoorbeeld, de
vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting. Denk in dit verband aan
restauratieve en merchandisingactiviteiten van de sportverenigingen.

Uit de statuten van de federatie moet blijken om wat voor soort verplichtingen
voor de primaire verenigingen het gaat. Zie Hof Amsterdam 8 november 1996, NJ
1998, 681 (Feynoord/KNVB). Een algemene bepaling dat de federatie voor haar
leden verplichtingen kan aangaan is niet voldoende om de federatie een dergelijke
bevoegdheid te geven. Dit ligt ook in de lijn met hetgeen hierboven is gezegd omtrent
de toepassing van de artikelen 2:27 lid 4 sub c en 34a BW. De ratio hiervan is dat in
het bijzonder nieuwe leden zich op basis van de statuten van de federatie op de hoogte
kunnen stellen van de soort en aard van de verplichtingen welke hen na toetreding
kunnen worden opgelegd. Het lid heeft aldus zicht op de mogelijke financiële risico’s
die verbonden aan het lidmaatschap, zonder dat elke specifieke verplichting bij
toetreding expliciet hoeft te worden vermeld.

Uit Hof Den Bosch 15 april 1986, NJ 1990, 471 blijkt overigens dat voor het
tot stand brengen van binding tussen de primaire vereniging en de wederpartij van de
federatie door middel van art. 2:46 BW niet voldoende is dat vast staat dat er een
bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen bestaat. Vereist is steeds dat van het
ten behoeve van de leden aangaan van rechten en ten laste van de leden aangaan van
verplichtingen naar buiten toe sprake is van een externe handeling door de federatie
door het daartoe bevoegde orgaan. Verder wordt algemeen aangenomen dat de
beëindiging van het lidmaatschap, tenzij in het ledencontract uitdrukkelijk anders
wordt bepaald, het individuele lid nadien niet meer gebonden is jegens de wederpartij
van de federatie en dus geen rechten en plichten meer heeft jegens de wederpartij. De
ratio hierachter is dat de federatie rechten ten behoeve van haar leden bedingt c.q.
verplichtingen ten laste van de leden aangaat in hun hoedanigheid als lid van de
federatie, derhalve qualitate qua.

Een derde mogelijkheid om primaire verenigingen regels op te leggen afkomstig van
derden is doordat enerzijds de primaire vereniging aanvaard hebben dat zij zich in
hun eigen statuten confirmeren aan door de federatie uitgevaardigde regelgeving,
terwijl op de federatie uit hoofde van haar relatie tot de derde – dit kan een
contractuele relatie of organisatierechtelijke relatie zijn – gehouden is bepaalde regels
door te geven aan de eigen leden. Beide technieken leiden tot hetzelfde resultaat, zij
het dat er verschillende sancties aan verbonden zijn indien de gewenste regelgeving
op het niveau van de primaire verenigingen niet wordt geïmplementeerd.

Een vierde mogelijkheid om op de primaire vereniging regels op te leggen al dan niet
afkomstig van de federatie of van een derde die in een rechtsbetrekking tot de
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federatie behoort, is het aangaan van afzonderlijke overeenkomsten tussen de
federatie en haar leden, dan wel tussen de derde en de afzonderlijke leden van de
federatie. Het voordeel van deze contractuele methode is dat zij berust op instemming
van de primaire vereniging en dat er meer in detail de rechten en plichten van partijen
kunnen worden bepaald. Het nadeel is evenwel dat gezien de contractsvrijheid er geen
zekerheid bestaat dat alle bij de federatie aangesloten verenigingen ‘vrijwillig’
deelnemen bij deze overeenkomst. Juist op dit punt biedt het ledencontract van art.
2:46 BW grote voordelen. Voorzover het gaat om contractuele afspraken tussen de
derde en de primaire verenigingen zelf, is de rol van de federatie slechts beperkt: zij
kan als intermediair op treden en desgewenst als vertegenwoordiger van een of meer
primaire verenigingen. Ook op het punt van de mogelijkheid tot wijziging van de
gemaakte afspraken kan de contractuele methode belemmerend werken, omdat voor
wijziging als hoofdregel de instemming vereist is van elk van de afzonderlijke leden.
Een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid kan als snel in strijd zijn met de redelijkheid
en billijkheid dan wel onredelijk bezwarend zijn. Overigens zou een dergelijke
eenzijdige wijzigingsbevoegdheid uitdrukkelijk in het contract zelve moeten zijn
opgenomen, wil men er een beroep op kunnen doen: een verwijzing naar de statuten
of de reglementen van de federatie is daartoe onvoldoende. Zie in dit verband de voor
de coöperatie geldende bepaling van art. 2:59 BW. Het gebruik van contracten is
derhalve slechts wenselijk indien de kring van personen die partij zullen zijn, beperkt
is en hun belangen een grote mate van homogeniteit vertonen. Een
meerpartijenovereenkomst kan dan tot stand komen. Het gebruik van contracten is
wel weer geschikt om met behoud van de eigen zelfstandigheid op bepaalde
deelgebieden samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisatie. Dit is
evenwel het onderwerp van de bijdrage van M. Cordewener.

4 Opleggen van algemene regels door de federatie aan de leden van de
primaire vereniging

Dit kan op drie manieren. In de eerste plaats kan de federatie bij het opleggen van
algemene regels tevens de verplichting opleggen om deze regels door te geven aan de
primaire leden. Zoals hierboven reeds bleek kan dit een meer structureel karakter
krijgen, indien in de statuten van alle aangesloten verenigingen is bepaald dat de
primaire vereniging, haar organen en haar leden gebonden zijn aan de door de
federatie opgestelde regelgeving, zoals de statuten van de federatie, haar reglementen
en de besluiten van een daartoe binnen de federatie aangewezen instantie met
regelgevende bevoegdheid, en dat de gehoudenheid aan deze regelgevende
bevoegdheid van de federatie duidelijk is vastgelegd in de statuten van de primaire
vereniging. Zoals hierboven reeds aangeduid kan dit door de federatie worden
afgedwongen door een dergelijke inrichting van de statuten van de primaire
vereniging als dwingende eis tot toelating tot de federatie te stellen. Als grens geldt
hierbij dat de regelgevende bevoegdheid van de federatie niet in strijd mag zijn met
dwingendrechtelijk verenigingsrecht. Zo zal de benoeming en ontslag van bestuurders
niet in handen kunnen worden gelegd van de federatie. Hoe zou men in dit verband
moeten oordelen over een recht van de federatie om een bindende voordracht te doen
tot benoeming van alle bestuurders, terwijl voor de ledenraad niet de mogelijkheid
bestaat tegenkandidaten voor te dragen?

De tweede manier om leden van de primaire vereniging te binden aan regels
van de federatie is wederom het gebruik van de in art. 2:46 BW geregelde
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ledencontracten. Hierbij treedt de primaire vereniging op in het belang van haar eigen
leden en heeft de federatie te gelden als derde. In het algemeen zijn ledencontracten
binnen een federatie niet geschikt om algemeen geldende rechten en plichten van de
individuele leden van de primaire leden uniform te regelen, omdat er een
keuzevrijheid bestaat voor het bestuur van de primaire vereniging om al dan niet tot
het aangaan van ledenovereenkomsten over te gaan: daartoe kan de federatie (het
bestuur van) de primaire vereniging niet dwingen.

Een derde manier om op het niveau van de individuele leden van de primaire
vereniging min of meer uniforme regels (rechten en plichten) op te leggen is de
rechtsfiguur van het dubbele lidmaatschap: door toetreding tot de primaire vereniging
verwerft het lid niet alleen het lidmaatschap van de primaire vereniging, maar tevens
het lidmaatschap van de federatie waardoor het lid rechtstreeks gebonden is aan de
regelgeving van de federatie, zoals deze blijkt uit haar statuten, reglementen en
genomen besluiten. Het doeltreffend functioneren van deze methode tot uniformering
van regelgeving staat of valt met een hoge mate van kenbaarheid van de benodigde
stukken. Het een en ander impliceert dat bij een dergelijke constructie een wijziging
van de statuten, reglementen of besluiten op het niveau van de federatie op duidelijke
wijze kenbaar wordt gemaakt jegens de individuele leden. Hieraan kunnen zowel
logistieke nadelen als ook hoge kosten verbonden zijn.

5 Sturing door de federatie bij de uitvoering van vastgesteld beleid door
primaire verenigingen

Hierboven kwam aan bod op welke wijze binnen een federatieve organisatie uniforme
regels (rechten en plichten) kunnen worden opgelegd in de volgende verhoudingen:

I. in de relatie federatie tot de primaire vereniging;
II. in de relatie federatie tot de leden van de primaire vereniging;
III. in de relatie derde van de federatie tot de primaire vereniging;
IV. in de relatie derde van de federatie tot de leden van de primaire

vereniging.
Nu is echter de vraag aan de orde op welke wijze binnen federatieve verbanden
vastgesteld beleid, zoals dit tot uitdrukking komt in algemene regelgeving binnen de
organisatie en in de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van zowel de primaire
vereniging en haar leden, richting kan worden gegeven door federatie bij de
uitvoering van het beleid, zodat er binnen de federatie ook dit punt een grote mate van
uniformiteit ontstaat. Een aantal instrumenten kunnen hierbij worden gebruikt:

a. goedkeurings- of machtigingsrechten van de federatie
In de statuten van de primaire vereniging zijn voorafgaande goedkeuringsrechten
opgenomen ten aanzien van bepaalde kernbesluiten. Uiteraard impliceert dit dat de
statuten van de primaire vereniging als zodanig zijn ingericht. Maar zoals hierboven
reeds bleek, heeft de federatie de feitelijke mogelijkheid om een dergelijke inrichting
van de statuten af te dwingen. Juridisch evenwel impliceert dit de vaststelling c.q. een
wijziging van de statuten van de primaire vereniging waarover de leden zich moet
uitspreken. In het toekennen van goedkeuringsrechten bestaat naar huidig Nederlands
verenigingsrecht een grote mate van vrijheid, mits de dwingendrechtelijke
bevoegdheidsverdeling tussen de organen zoals deze tot uitdrukking komt in art. 26
e.v. van Boek 2 BW niet wordt doorbroken. Voorbeelden van statutaire
goedkeuringsrechten zijn voorafgaande goedkeuring in geval van statutenwijziging
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bij de primaire vereniging, in geval van een besluit tot fusie, splitsing, omzetting,
ontbinding, het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een
andere organisatie en het besluit tot aankoop of verkoop van een belangrijk deel van
de activa en passiva van de primaire vereniging, maar ook ten aanzien van de
benoeming van bepaalde bestuurders en/of functionarissen binnen de primaire
vereniging. Een door de primaire vereniging genomen besluit zonder de voorafgaande
statutair voorgeschreven goedkeuring is nietig (art. 2:14 BW). In de praktijk komt het
nogal eens voor dat ten aanzien van bepaalde activiteiten (van mindere importantie)
door het bestuur van de federatie zowel structureel als ook incidenteel ontheffing kan
worden verleend voor de vereiste statutaire goedkeuring. Een dergelijk
ontheffingsbesluit moet dan worden gezien als een vooraf verleende goedkeuring.

b. dwingend adviesrecht van de federatie
Minder vergaand is de regeling waarbij de federatie via de statuten van de primaire
verenigingen de bevoegdheid krijgt ten aanzien van met name aangeduide
aangelegenheden een advies aan het bestuur van de federatie moet worden gevraagd,
zodat de uitkomsten van het advies kunnen worden meegewogen in de besluitvorming
op het niveau van primaire vereniging. Bij dergelijke adviesbevoegdheden gaat het
vooral om beleidsmatige en strategische beslissingen. Men kan dit echter ook
specificeren door in het bijzonder genoemde aangelegenheden in de statuten op te
nemen: zoals bijvoorbeeld de aanstelling van een of meer directeuren/niet-formeel
bestuurder, die belast zullen zijn met de dagelijkse leiding van de primaire
vereniging. Een genomen besluit zonder dat het statutair voorgeschreven advies is
gevraagd, dan wel niet op een dusdanig tijdstip is gevraagd dat het van invloed kan
zijn op de besluitvorming – vergelijk in dit verband de jurisprudentie ten aanzien van
art. 25 WOR –, is vernietigbaar op grond van art. 2:15 lid 1 sub a BW omdat de wijze
van totstandkoming van het besluit in strijd is met de statuten van de primaire
vereniging. Uiteraard kan de federatie als belanghebbende hierop een beroep doen,
aangezien zij door de statuten van de primaire vereniging in een
organisatierechtelijke betrekking tot de primaire vereniging staat.

In de praktijk wordt van het instrument van de adviesbevoegd ook in die vorm
gebruikt gemaakt dat niet het bestuur van de federatie de adviserende instantie is,
maar bijvoorbeeld een raad van advies, een centrale kringvergadering dan wel een
vergadering van regiodirecteuren, op de samenstelling waarvan de federatie al dan
niet doorslaggevende invloed heeft. Een dergelijke adviesbevoegdheid is een geschikt
instrument om te onderzoeken of er draagvlak voor de te nemen beslissing bij andere
echelons binnen het federatieve verband bestaat.

c. consultatie-, overleg- en/of informatieplicht
De zwakste vorm van uniformering van de uitvoering van beleid is die waarbij op de
primaire vereniging krachtens haar eigen statuten de verplichting rust om het bestuur
van de federatie vooraf te consulteren over het voornemen bepaalde besluiten te
nemen, in overleg met haar te treden en haar te informeren omtrent de
beweegredenen, bijvoorbeeld van het feit dat men in onderhandeling is getreden met
een naburige vereniging over een mogelijke fusie. Ook hier geldt dat dergelijke
rechten van de federatie hun verankering behoeven in de statuten van de primaire
vereniging. Besluitvorming waarbij deze bevoegdheid niet in acht wordt genomen, is
in strijd met art. 2:15 lid 1 sub a BW en derhalve vernietigbaar.
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d. recht van de federatie op inzage in de genomen besluiten en in de notulen van
bestuursvergaderingen
Teneinde te kunnen vaststellen of de primaire verenigingen zich bij de uitvoering van
het federatiebeleid houden aan de vastgestelde regelgeving en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen van de primaire vereniging, kan het zinvol zijn aan het
bestuur van de federatie het recht toe te kennen op een afschrift van de notulen van
zowel de algemene ledenvergadering als ook van de bestuursvergaderingen. Met
name ten aanzien van bestuursvergadering zouden meer vertrouwelijke aspecten
buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Op dit punt zal men ook
terughoudendheid moeten betrachten ten aanzien van het verstrekken van de notulen
van een eventuele raad van toezicht gezien het vertrouwelijke karakter van zijn taak
en werkzaamheden. Daar staat tegenover dat het niet ongebruikelijk is dat aan de
federatie het recht wordt toegekend een of meer personen bindend voor te dragen als
lid van het toezichthoudende orgaan.

e. interne organisatie van de federatie
Hierboven werd veelal gesproken over het bestuur van de federatie waaraan bepaalde
bevoegdheden ter zake van de uitvoering van het federatieve beleid worden
toegekend in relatie tot de primaire vereniging. Evenwel is er in de praktijk zelden
sprake van één bestuur van de federatie. In de meeste gevallen is de besturing van de
federatie verdeeld over meerdere managementechelons. Verschillende variaties zijn
hierbij mogelijk:

- een algemeen bestuur naast een dagelijks bestuur naast elkaar met eigen
taken en bevoegdheden;

- een uit en door het algemeen bestuur gekozen dagelijks bestuur dat
verantwoording aflegt aan het algemene bestuur en waarbij er sprake is
van delegatie van taken en bevoegdheden;

- een algemeen bestuur dat belast is met het algemene beleid en de
beleidsvaststelling en waarbij de voorbereiding en uitvoering van het
beleid en de dagelijkse gang van zaken gedelegeerd is aan een directie,
niet zijde formeel bestuurders.

Daarnaast kunnen binnen de federatie ook andere organen belast zijn met
controlerende en/of toezichthoudende taken. Denk in dit verband aan de taak van
beroepsinstantie die bijvoorbeeld in handen is gelegd van een raad van toezicht bij de
federatie. Het is niet de bedoeling in het kader van dit hoofdstuk bestuursmodellen
uitvoerig te beschrijven. Vanuit de optiek evenwel van de primaire vereniging en haar
individuele leden dient er evenwel duidelijkheid te bestaan omtrent de vraag wie
krachtens haar eigen statuten en die van de federatie de bevoegde instantie is om
algemeen bindende regels op te stellen, waaruit rechten en/of verplichtingen van de
primaire verenigingen hun respectievelijke leden voortvloeien, op straffe van niet
gebondenheid.

6 Sancties bij de niet-naleving van opgelegde regelgeving

Eenheid van federatief beleid en uniformering van algemene regelgeving is gebaat bij
effectieve sanctiemiddelen. Evenwel bedenke men dat eenheid van beleid en
uniformering van algemene regelgeving en het daarbij behorende sanctie-
instrumentarium geen doel op zich zijn, maar een middel om het bereiken van het



10

doel van de federatie en mitsdien van de aangesloten verenigingen en hun leden in de
meest ruime zin te bevorderen. Informele middelen, zoals overleg en overtuiging,
kunnen in dit verband meer wonderen verrichten, dan formele en juridisch
vastgelegde sanctiemiddelen. Bovendien houde men voor ogen dat het in stelling
brengen van juridische sanctiemiddelen polariserend kan werken, hetgeen de
tegenstellingen binnen de federatieve organisatie ongewenst op scherp kan zetten met
alle gevolgen van dien. Het opleggen van sancties geldt dan ook vaak als ultimum
remedium. Hieronder volgt een korte aanduiding van de mogelijke sancties.

a. contractuele sancties
In geval er tussen de federatie en de primaire vereniging contractuele afspraken
bestaan, kan de federatie bij schending van deze afspraken nakoming vorderen, een
verbod vragen, en schadevergoeding vorderen. Deze sancties zijn ook aan de orde
indien er sprake is van ledencontracten, bijvoorbeeld in de relatie tussen een
wederpartij van de federatie tot de primaire vereniging, dan wel in de relatie van de
federatie tot individuele leden van de primaire vereniging. Bij de nakoming van
ledencontracten rijst de vraag wie bevoegd is nakoming te vorderen. Bovendien kan
de niet-nakoming van een ledencontract leiden tot organisatierechtelijke sancties,
zoals de betaling van een boete, indien een dergelijke sanctie in de statuten van de
federatie respectievelijk van de primaire vereniging is neergelegd.

b. verenigingsrechtelijke sancties
Het niet naleven van organisatierechtelijke regels kan leiden tot de volgende
verenigingsrechtelijke sancties:

- opleggen van nadere voorschriften;
- het aanstellen van een of meer ‘toegevoegde’ bestuurders;
- de betaling van een boete;
- schorsing als voorbode van ontzetting;
- einde van het lidmaatschap van de federatie door opzegging;
- einde van het lidmaatschap door ontzetting;
- aantasting van besluiten.

Ontslag van bestuurder en/of commissarissen van de primaire vereniging is evenwel
niet mogelijk uitsluitend van de zijde van de federatie. Krachtens het verenigingsrecht
is de algemene ledenvergadering van de primaire vereniging daartoe bij uitsluiting
bevoegd.

7 De federatie als ondernemer

In het bovenstaande is de federatie voornamelijk bezien als een vereniging van
verenigingen, waarbij aan de federatie min of meer verstrekkende taken en
bevoegdheden zijn toebedeeld om voor de leden – de primaire verenigingen –
algemeen bindende regelgeving op te leggen. Een dergelijk top down-benadering van
de federatie kan echter niet verhullen dat deze  berust op de voorafgaande instemming
en consensus van de meerderheid van de aangesloten leden. Bovendien zal het
bestuur van de federatie achteraf over het gevoerde beleid rekening en
verantwoording moeten afleggen aan de in de algemene vergadering gerepresenteerde
primaire verenigingen. In zoverre is een federatie ook steeds een bottum-up gerichte
organisatie. De mate waarin de federatie als ‘Verbandsperson’ meer beantwoordt aan
het ene dan aan het andere model, is uiteindelijk afhankelijk van de wijze waarop de
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aangesloten primaire verenigingen de structuur en inrichting van de federatie hebben
ingericht. Zij het dat ook hier geldt dat op bepaalde deelgebieden feitelijk geen
keuzevrijheid bestaat omdat het lidmaatschap van de federatie bij een internationale
organisatie eisen stelt aan de toetreding.

Ondanks het bestaan van verenigingsvrijheid en verenigingsdemocratie binnen
de federatie, betekent dit evenwel niet dat de aangesloten primaire verenigingen
steeds een overwegende invloed hebben op alle onderdelen van het beleid. Ik doel
daarbij in het bijzonder op het gegeven dat in de praktijk sommige federaties een of
meer ondernemingen in stand plegen te houden. We zien dan een sterke scheiding
tussen enerzijds de verenigingsrechtelijke organisatie en achterban (geleid door het
algemene bestuur van de federatie) enerzijds en de leiding van de onderneming van
de federatie anderzijds (geleid door een daartoe aangestelde manager onder
verantwoordelijkheid van het algemene bestuur). De scheiding is volledig, indien de
ondernemingsactiviteiten zijn ondergebracht in een of meer kapitaalvennootschappen
c.q. onder leiding zijn gesteld van een holding. In een dergelijk geval treedt het
bestuur van de federatie namens de federatie als 100%-aandeelhoudster in de
algemene vergadering van aandeelhouders van de holding op. Van een rechtstreekse
invloed van de primaire verenigingen (via de algemene ledenvergadering van de
federatie) op het ondernemingsbeleid is dan geen sprake. Slechts indien alle
ondernemingsactiviteiten dan wel een belangrijk deel van de
ondernemingsactiviteiten, bijv. door afstoting van het belangrijke deelnemingen,
worden overgedragen aan derden, moet worden aangenomen dat een dergelijke
majeure beslissing niet dan na consultatie van de algemene ledenvergadering van de
federatie kan plaatsvinden. In elk geval lijkt de goedkeuring van het bestuur van de
federatie in haar hoedanigheid van 100%-aandeelhouder in de holding te zijn vereist.
Zie in dit verband HR 13 december 1991, NJ 1992, 279 (UVO/Lopik) en Hof
Amsterdam (OK) 21 januari 2002, JOR 2002, 28 en AA 51 (2002) 6, p. 433-441
(VEB/HBG), alsmede het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 in verband met de
aanpassing van de structuurregeling (wetsvoorstel nr. 28 179). Zie hierover het
themanummer Ondernemingsrecht 2002, nr. 3/4. Het verdient aanbeveling dat de
statuten van de federatie daartoe de voorziening bevatten dat het bestuur van de
federatie voorafgaande aan dergelijke majeure beslissingen tekst en uitleg geeft aan
de algemene ledenvergadering van de federatie omtrent de wijze waarop zij namens
de federatie in de algemene vergadering van aandeelhouders van de holding zal
stemmen tegen de achtergrond van het te voeren ondernemingsbeleid. Contrair
stemgedrag kan leiden tot een onbehoorlijke taakvervulling en ontslag.

De wetgever heeft tot dusverre weinig aandacht gehad voor het feit dat
verenigingen en stichtingen – en dus ook federaties – een onderneming in stand
kunnen houden. Uit oogpunt van bestuurlijke controle is het bepaald onwenselijk dat
in de kapitaalvennootschappen ondergebrachte ondernemingen ‘structuurplichtig’
worden. De structuurregeling vinden we in art. 2:152/262 e.v. BW. Immers, indien de
holding voldoet aan de criteria van het structuurregime (een eigen vermogen van € 13
miljoen, 100 werknemers en een ondernemingsrecht), is de holding verplicht een raad
van commissarissen in te stellen die onder andere de bevoegdheid heeft het bestuur
van de holding te benoemen en te ontslaan. De commissarissen op hun beurt
benoeming zich zelf via een systeem van gecontroleerde coöptatie. Ook stelt de raad
van commissarissen de jaarrekening vast, hetgeen direct van invloed is op de
vaststelling en bestemming van de winst (zie art. 2:105 BW). Het gevolg van een en
ander is dat het bestuur van de federatie niet meer in staat is het beleid in de
structuurplichtige holding te bepalen. Onmiskenbaar is daarmee ook de invloed van
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de leden in het geheel verdwenen. Het alternatief – het zelf uitoefenen van de
ondernemingsactiviteiten door de federatie, omdat het structuurregime niet van
toepassing is op verenigingen – is geen reële optie, omdat de federatie als vereniging
dan zelf aansprakelijk wordt voor de negatieve uitkomsten van de
ondernemingsactiviteiten.

In de nabije toekomst zal dit ‘corporate governance’-probleem bij federaties
die als moedermaatschappij fungeren van een of meer structuurplichtige
ondernemingen tot het verleden behoren, indien het hierboven genoemde wetsvoorstel
nr. 28 179 tot wet wordt. Voor verenigingen en stichtingen die rechtstreeks of
tezamen met een of meer andere verenigingen en/of stichtingen het kapitaal
verschaffen van een structuurplichtige vennootschap, geldt dan niet meer het zojuist
beschreven volledige structuurregime maar het verlichte structuurregime. Bij het
verlichte regime is een raad van commissarissen weliswaar verplicht, maar de
bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurder keert dan weer terug bij de
algemene vergadering van aandeelhouders – in ons geval bij het bestuur van de
federatie. De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening komt overigens in alle
gevallen onder de nieuwe structuurwet bij de algemene vergadering van
aandeelhouders te liggen. Het een en ander impliceert dat bij toepassing van het
verlichte regime op de holding het bestuur van de federatie wederom formeel-
juridisch in staat zal zijn om een effectief concernbeleid te voeren.
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