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Wijzigingen in KNBSB-statuten

Inleiding
Tijdens het KNBSB Congres op woensdag 20 april 2022 ligt een nieuwe versie van de KNBSB-statuten voor. In deze
nieuwe versie is een aantal (noodzakelijke) wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn onder andere het
gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), aangescherpte eisen van
NOC*NSF inzake rechtspraak op het gebied van doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag en
aanpassingen aan de actualiteit. In dit memo zetten we de belangrijkste wijzigingen inclusief een korte toelichting
voor u op een rij.
Voorgestelde wijzigingen

Artikel 2
De Commissie van Toezicht bestaat in ons geval uit afgevaardigden van het KNBSB Congres en is daarmee niet
een autonoom orgaan als bedoeld in artikel 2:47 BW.

Artikel 4
De definitie van het begrip ‘honkbal en softbal’ in de doelstelling is gespecificeerd. Dit is in lijn met de statuten
van de WBSC en de maatschappelijke ontwikkeling.

Artikel 5
De definitie van het begrip ‘honkbal en softbal’ is gespecificeerd. De KNBSB geeft daarmee expliciet uiting aan de
exclusieve claim op het organiseren van competities en wedstrijden in alle verschijningsvormen van honkbal en
softbal.

Artikel 7
Lid 8 toevoegen - Verankering van de bevoegdheid van de Dopingautoriteit in de statuten van de KNBSB. Dit is
een voorschrift van NOC*NSF voor alle sportbonden.

Artikel 9
Lid 6 schrappen - De mogelijkheid van het onderbrengen van rechtspraak bij een specifiek extern instituut wordt
met deze statutenwijziging elders geregeld (zie bijvoorbeeld artikel 7 lid 8).

Artikel 10
Lid 14 uitgebreid - Verankering van de bevoegdheid van de Dopingautoriteit in de statuten van de KNBSB. Dit is
een voorschrift van NOC*NSF voor alle sportbonden.

Artikel 13
Lid 12 – Introductie van de term ‘raadgevende stem’ in plaats van ‘adviserende stem’. Een recht dat onder andere
toekomt aan Bondsbestuursleden en hen daarmee de mogelijkheid geeft het Congres toe te spreken alvorens een
voorstel in stemming wordt gebracht.

Artikel 18
Lid 6 toevoegen – Ingevolge de invoering van de WBTR is hier een regeling omtrent ontstentenis of belet van een
Bondsbestuurslid opgenomen.

Artikel 19
Lid 4 toegevoegd - Ingevolge de invoering van de WBTR is hier een regeling omtrent het enkelvoudig stemrecht
van een Bondsbestuurslid opgenomen.
Lid 5 en 6 toegevoegd - Ingevolge de invoering van de WBTR is hier een regeling omtrent een (vermeend)
‘tegenstrijdig belang’ van een of meerdere Bondsbestuursleden opgenomen. In dit voorstel is, om praktische
redenen, een rol voor de Commissie van Toezicht opgenomen. Zij krijgen de bevoegdheid te beoordelen of er
sprake is van een tegenstrijdig belang bij een of meerdere Bondsbestuursleden. Op het eerstvolgende Congres
wordt over het gevolgde proces verantwoording afgelegd.
Voorts is bepaald dat indien alle Bondsbestuursleden een tegenstrijdig belang hebben het Bondsbestuur in
gezamenlijkheid het recht verkrijgt alsnog een besluit te nemen, met dien verstande dat de afwegingen die aan
het besluit ten grondslag liggen expliciet schriftelijk moeten worden vastgelegd en besproken op het
eerstvolgende Congres. (Deze mogelijkheid is algemeen geaccepteerd in de toelichting bij de WBTR om de
scheiding der machten te waarborgen. De Commissie van Toezicht moet vooraf op de hoogte zijn van de situatie
en het Congres heeft uiteindelijk het laatste oordeel.)

Artikel 20
Lid 3 toegevoegd – Onder verwijzing naar de toelichting bij artikel 19 is deze nieuwe formulering in lijn met de
regeling bij een (vermeend) tegenstrijdig belang. Dit geldt ook voor het schrappen van het laatste lid van artikel
20.
Lid 4 toegevoegd – Het Bondsbestuur krijgt de bevoegdheid nieuwe Commissies in te richten en hun taken te
regelen in reglementen. Publicatie van een dergelijk besluit is verplicht.

Akkoord gevraagd
Het Bondsbestuur vraagt het KNBSB Congres, in vergadering bijeen op woensdag 20 april 2022, akkoord te gaan
met de nieuwe versie van de KNBSB-statuten.

