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Bijlage: tekst concept akte van statutenwijziging RMU met gemarkeerde wijzigingen

Inleiding
Op de algemene ledenvergadering (ALV) van de RMU d.d. 4 juni 2021 heeft de ledenvergadering
ingestemd met een wijziging van de statuten van de Reformatorische Maatschappelijke Unie, de
Reformatorische Maatschappelijke Unie Werknemers en de Reformatorische Maatschappelijke Unie
Werkgevers (hierna allen aan te duiden met “RMU”). Deze wijziging had onder meer betrekking op een
uitbreiding van de statutaire doelstellingen een uitbreiding van de beschreven middelen om de
doelstellingen te bereiken, regelingen ten aanzien van belet en ontstentenis en een aantal tekstuele
wijzigingen.
Als bijlage treft u aan de concept akte van statutenwijziging zoals die door de notaris is opgesteld. In
deze bijlage zijn de reeds in 2021 aangenomen wijzigingen met een gele kleur zichtbaar gemaakt.
Aangezien de algemene ledenvergadering deze statutenwijzigingen reeds heeft goedgekeurd, wordt
voor deze wijzigingen nu geen toestemming meer gevraagd. Ze zullen bij de eerstvolgende
statutenwijziging bij de notaris alsnog worden doorgevoerd.
Nader overleg met de notaris leverde een aantal reflecties en conclusies op die een nieuwe
statutenwijziging noodzakelijk maakte, onder meer om de statuten in geheel in lijn te brengen met de
regels zoals die gelden voor bestuur, toezicht en transparantie. Het betreft de wijzigingen die
noodzakelijk zijn en daarom nu aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Deze
wijzigingsvoorstellen zijn in de bijlage met rode letters zichtbaar gemaakt. Dezelfde wijzigingen zullen
worden doorgevoerd in de statuten van de RMU van Werknemers en de RMU van Werkgevers. De
ledenvergadering wordt gevraagd om met deze statutenwijzigingen in te stemmen voor de drie
statuten, te weten die van de RMU, van de RMU van Werknemers en van de RMU van Werkgevers.
Toelichting op de statutenwijzigingen (in rood)
Artikel 21 van de statuten van de RMU, zoals dat sinds 2014 geldt, luidt ”De raad van toezicht benoemt,
schorst en ontslaat (een lid van de) raad van bestuur.” De notaris gaf aan dat deze constructie niet
(meer) in te passen is in het verenigingsrecht sinds de totstandkoming van de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) en dat daarom de statuten van de RMU bij de eerst volgende statutenwijziging
met de WBTR in overeenstemming moeten worden gebracht.
Tot nu toe hebben de statuten het als volgt geregeld (artikel 21 oud): De ALV kiest de raad van toezicht
en de raad van toezicht benoemt het bestuur (in RMU-termen: de raad van bestuur), voor onbepaalde
tijd, of voor de duur gelijk aan zijn arbeidscontract.
Volgens de wet kiest en benoemt de ALV het bestuur, althans dienen de leden tenminste middellijk of
onmiddellijk aan de stemming over de benoeming van de raad van bestuur te kunnen deelnemen. In
2014 heeft het toenmalige bestuur de overstap gemaakt naar het huidige model: het bestuur werd
raad van toezicht en de directeur werd de raad van bestuur. Dat was ook een soort middellijke
constructie waarbij de ALV getrapte invloed had, maar een constructie die in ieder geval binnen de

huidige wetgeving niet goed past bij waar het democratisch zwaartepunt van de vereniging ligt: de
ALV.
Inhoud statutenwijziging
Artikel 21 wordt gewijzigd en wel zo dat de ALV statutair directe invloed heeft op de benoeming van
het bestuur (de raad van bestuur).
Het bestuur van de RMU (de raad van bestuur) zal in het vervolg worden gekozen worden door de ALV,
naar aanleiding van een bindende voordracht door de raad van toezicht. De raad van toezicht zal deze
bindende voordracht doen nadat een wervings- en selectieprocedure is gevolgd die geresulteerd heeft
in de voorgenomen benoeming van een raad van bestuur. Op deze wijze blijft de
werkgeversverantwoordelijkheid liggen bij de raad van toezicht.
De ALV kan het bindende karakter van deze voordracht ontnemen door middel van een besluit met
2/3 meerderheid in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig moet
zijn. Deze “drempel” is gegrond op artikel 37 lid 4 boek 2 BW.
Een tweede wijziging behelst een kwaliteitsvereiste in de samenstelling van de toezicht van de RMU:
artikel 14 zal in het vervolg bepalen dat een deel van de raad lid moet zijn van de RMU van
Werknemers en een deel van RMU Werkgevers.
Tot slot zijn er nog een aantal wijzigingen in verband met belet en ontstentenis van de (leden van de)
raad van toezicht en de raad van bestuur.
Ter afsluiting
Alle aangegeven wijzigingen zullen gelijkluidend worden doorgevoerd in de statuten van de RMU van
Werknemers en de RMU van Werkgevers.
De ALV wordt gevraagd met de statutenwijzigingen in te stemmen.
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