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Bestuursbesluit n.a.v. de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 
  
Ledenvergaderingen in coronatijd 
 
De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De wet 
maakt de inzet van digitale middelen o.a. bij het passeren van akten bij de notaris in noodsituaties mogelijk. Maar er 
is meer. Daarnaast is het tijdelijk toegestaan om te communiceren via elektronische middelen daar waar nu nog 
fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures wettelijk en/of statutair zijn voorgeschreven. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om vennootschappen en verenigingen die jaarlijks (voor 1 juli) een algemene vergadering moeten 
houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk zo niet (afhankelijk van het aantal deelnemers) 
verboden. De Noodwet is 24 april 2020 in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot en met 16 maart 
2020.   
  
Belang  
 
De Noodwet biedt met name extra mogelijkheden voor rechtspersonen, zonder deze verplicht voor te schrijven. Het 
is aan het bestuur om te beslissen op welke wijze een vergadering wordt ingericht en/of bepaalde termijnen worden 
uitgesteld. Wel zijn aan bepaalde mogelijkheden onder de Noodwet verplichtingen verbonden.  
 
Uitstel algemene ledenvergadering 
 
Het bestuur heeft besloten de termijn voor het houden van de algemene ledenvergadering (in de hoop op betere 
tijden) uit te stellen. Dit kan vooralsnog met vier maanden. Tegen de tijd dat de vier maanden verlopen zijn en er nog 
altijd niet regulier kan worden vergaderd zal de wetgever een nieuwe verlengingstermijn in werking laten tijden. 
 
Uitstel termijn voor het opmaken van de jaarrekening 
 
Het bestuur verlengt het opstellen van de jaarrekening voor verenigingen met vier maanden. 
 
Duur en terugwerkende kracht 
 
De bepalingen uit de Noodwet over rechtspersonen hebben als gezegd terugwerkende kracht tot en met 16 maart 
2020. Dit betekent voor vergaderingen die al gehouden zijn sinds 16 maart 2020, dat deze onder het bereik van de 
Noodwet vallen, ongeacht of de oproeping van vóór 16 maart 2020 dateert. De bepalingen uit de Noodwet vervallen 
in beginsel per 1 september 2020 tenzij het voortduren van de beperkingen een verlenging van de geldingsduur van 
deze bepalingen noodzakelijk maakt.  
 
 
Namens het bestuur van de Hollandsche Sint Bernard Club, 
Myriam Nelissen-Franssen secretaris 
 
Meerssen, 1 mei 2020    


