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Overzicht belangrijkste statutenwijzigingen tbv UR 9 feb 2023 (Betreft aanpassingen op huidige versie Statuten dd 27 mei 2022) 

(Conceptversie dd 17 jan 2023).  

 

 

Artikel Huidige tekst Nieuwe tekst  

   

 Inrichting Unieraad   

Begripsbepaling, 

nummer 3: 

Unieraadsleden   

De door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de 

Unieraad als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 19 van deze statuten, die stemgerechtigd zijn ..   

De door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de Unieraad als bedoeld in artikel 

2:39 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19 lid 2 van deze Statuten, alsmede de door de 

Unieraad benoemde leden van de Unieraad, zoals beschreven in artikel 19 lid 3 van deze 

Statuten, die stemgerechtigd zijn …  

Art. 19 Titel Vertegenwoordiging van de leden en verkiezing leden Unieraad  Vertegenwoordiging van de leden, verkiezing en benoeming leden Unieraad 

Art. 19 lid 1. De Unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie als 

bedoeld in artikel 7 lid 1 en fungeert als algemene vergadering als 

bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek. Zij bestaat uit 

maximaal tweeëntwintig (22) stemgerechtigde afgevaardigden 

(Unieraadsleden). 

De Unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 7 lid 1 

en fungeert als algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wet-

boek. Zij bestaat uit maximaal tweeëntwintig stemgerechtigde leden, waarvan maximaal 

veertien leden worden gekozen en maximaal acht leden worden benoemd.   

Art. 19 lid 2.a. 2. De Unieraadsleden worden gekozen in de volgende categorieën: 
 a.  zestien (16) Unieraadsleden worden gekozen door de ver-

enigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a in acht kieskringen van 
verenigingen, waarbij iedere kieskring twee Unieraadsleden kiest; 

2. Maximaal veertien unieraadsleden worden gekozen in de volgende categorieën: 
 a. acht unieraadsleden worden gekozen door de verenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 

sub a in acht kieskringen van verenigingen, waarbij iedere kieskring één unieraadslid kiest; 

Art. 19 nieuw lid 

3 

 3. Maximaal acht unieraadsleden worden benoemd door de Unieraad op voordracht van 

de Wervings- en Selectiecommissie van de Unieraad.  

Art. 19 lid 3.a 

(wordt 4.a.)  

 Onveranderd  

Art. 19 lid 3 b. 

wordt 4.b. 

In de Unieraad wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw-

verhouding waarbij elk van de genoemde genders door tenminste 

acht leden wordt vertegenwoordigd. In de werving van kandidaten 

wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. 

3.b. In de Unieraad wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding waar-

bij elk van de genoemde genders door tenminste acht leden wordt vertegenwoordigd. 

Daarnaast wordt gestreefd naar een bredere diversiteit in leeftijd en herkomst van unie-

raadsleden en naar expertise in en gerichtheid op specifieke doelgroepen en aandachts-

gebieden. In de werving van kandidaten wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed.  

3.c. Behoudens het vertegenwoordigen van de achterban door gekozen unieraadsleden 

bestaat er geen onderscheid in het functioneren van gekozen en benoemde unieraadsle-

den.   

Art. 19 huidig lid 

5, wordt 6 

5. Indien het lidmaatschap van een Unieraadslid tussentijds ein-

digt worden nieuwe verkiezingen gehouden in de kieskring danwel 

de categorie waarin het betrokken Unieraadslid was gekozen. Het 

nieuw gekozen Unieraadslid treedt in de termijn van het Unie-

raadslid dat hij opvolgt. 

6.a. Indien het lidmaatschap van een gekozen unieraadslid tussentijds eindigt worden 

nieuwe verkiezingen gehouden in de kieskring dan wel de categorie waarin het betrokken 

unieraadslid was gekozen. Een later aangevangen termijn telt als een volwaardige ter-

mijn. 

6.b. Indien het lidmaatschap van een door de Unieraad benoemd unieraadslid tussentijds 

eindigt kan de Unieraad op voordracht van de Wervings- en Selectiecommissie een 
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nieuw unieraadslid benoemen. Een later aangevangen termijn telt als een volwaardige 

termijn. 

Art. 19 huidig lid 

6, wordt 7.  

Indien een zetel binnen de Unieraad ten tijde van de verkiezing 

niet vervuld kan worden, is de betreffende kieskring gerechtigd 

deze zetel lopende de termijn alsnog invulling te geven middels 

een tussentijdse voordracht binnen de kieskring. 

7.a. Indien een te kiezen zetel binnen de Unieraad ten tijde van de verkiezing niet vervuld 

kan worden, is de betreffende kieskring gerechtigd deze zetel lopende de termijn alsnog 

in te vullen middels een tussentijdse voordracht vanuit de kieskring. 

7.b. Indien een of meer zetels van de acht te benoemen unieraadsleden tijdens de verkie-

zing niet vervuld kunnen worden, kan de Unieraad deze zetel of zetels lopende de termijn 

op basis van een tussentijdse voordracht van de Wervings- en Selectiecommissie alsnog 

invullen. 

   

 Zittingstermijn UB- en UR-leden  

Art. 14, lid 2.b. Een bestuurslid wordt benoemd voor de termijn van drie jaar en 

kan maximaal tweemaal worden herkozen; 

Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van drie jaar en kan maximaal tweemaal 

-al dan niet aaneengesloten- worden herbenoemd. Een afgebroken termijn of later 

aangevangen termijn telt hierbij als een volwaardige termijn. 

Art. 14, nieuw lid 

2.c 

 In uitzonderlijke gevallen -zoals bijvoorbeeld bij mogelijke discontinuïteit van bestuur- kan 

de Unieraad een bestuurslid -ongeacht de functie- in een extra vierde termijn benoemen. 

De Unieraad is bevoegd deze vierde termijn van maximaal 3 jaar naar bevind van zaken 

en lopende de termijn in te korten.   

Art. 14 Huidig lid 2.c. wordt 2.d., huidig lid 2.d. wordt 2.e.  

Art. 19 huidig lid 

9 wordt 10. 

Een unieraadslid kan maximaal drie opvolgende perioden zitting 

hebben 

Een unieraadslid wordt gekozen dan wel benoemd voor een termijn van drie jaar en kan 

maximaal tweemaal -al dan niet aaneengesloten- worden herbenoemd. Een afgebroken 

termijn of later aangevangen termijn telt hierbij als een volwaardige termijn. 

   

 Benoeming Accountant  

Art. 20 lid 2.m. In het bijzonder heeft de Unieraad de volgende bevoegdheden: 

(…) 

m. het opdracht geven aan een acountant voor de controle van de 

jaarrekening van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 25 lid 4;  

In het bijzonder heeft de Unieraad de volgende bevoegdheden: 

(…) 

m. het benoemen van een accountant voor de controle van de jaarrekening van de 

Atletiekunie als bedoeld in artikel 25 lid 4;   

Art 25 lid 4. De Atletiekunie is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarre-

kening te verlenen aan een accountant als bedoeld in het vorige 

lid. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de 

Unieraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het Bestuur 

bevoegd. De verleende opdracht aan de accountant kan te allen 

tijde worden ingetrokken door de Unieraad alsook door het Be-

stuur indien deze de opdracht heeft verleend. 

De Atletiekunie is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan 

een accountant als bedoeld in het vorige lid. Daartoe wordt minimaal eens in de zeven 

jaar een tender uitgeschreven. De regie voor het uitschrijven daarvan ligt bij de Directeur, 

waarbij afgevaardigden van Bestuur en Unieraad zitting nemen in een ad hoc 

beoordelingscommissie, die advies uitbrengt aan de Unieraad over de te maken keuze. 

Tot het benoemen van de accountant is de Unieraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet 

over dan is het Bestuur bevoegd. De benoeming van de accountant kan te allen tijde wor-

den ingetrokken door de Unieraad alsook door het Bestuur indien deze de accountant 

heeft benoemd. 
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 Vaststellen agenda unieraadsvergadering   

Art. 21 nieuw lid 

2.a. 

 Het vaststellen van de agenda voor de unieraadsvergadering geschiedt bij aanvang van 

de betreffende vergadering. 

Art. 21 lid 2. 

wordt lid 2.b. 

De agenda en de vergaderstukken van een Unieraadsvergadering 

worden ten minste drie weken voor de vergadering op de website 

van de Atletiekunie ter kennis van de leden gebracht en op ver-

zoek aan de adviserende leden van de Unieraad toegezonden. 

De agenda en de vergaderstukken van een Unieraadsvergadering worden ten minste drie 

weken voor de vergadering aan de unieraadsleden toegezonden en op de website van de 

Atletiekunie geplaatst. Ere-leden van de Atletiekunie worden -op verzoek- geïnformeerd 

over de vergadering en de beschikbaarheid van de vergaderstukken. 

Art. 21 lid 5. Het Bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen alsmede ei-

gen voorstellen op de agenda te plaatsen. 

Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen alsmede eigen voorstellen aan de 

agenda toe te voegen. Voorstellen die worden ingebracht binnen drie weken voorafgaand 

aan de vergadering kunnen in de vergadering wel ter sprake worden gebracht maar 

kunnen niet tot besluitvorming leiden. 

   

 UR-commissies en voorzitter Unieraad   

Art 23 lid 1.  De Unieraad heeft een Audit Commissie bestaande uit vijf leden 

en een Reglementen Commissie bestaande uit drie tot vijf leden. 

De Unieraad heeft een Auditcommissie bestaande uit vijf leden, een Reglementencom-

missie bestaande uit drie tot vijf leden en een Wervings- en Selectiecommissie, be-

staande uit drie tot vijf leden.  

Art 23 lid 2. De voorzitter van de Unieraad is lid en tevens voorzitter van beide 

Commissies. 

De voorzitter van de Unieraad is lid van de unieraadscommissies. De commissies kiezen 

uit hun midden een commissievoorzitter. 

Art 23 lid 3. De overige vier leden van de Audit Commissie en de overige twee 

tot vier leden van de Reglementen Commissie worden door de 

Unieraad al dan niet uit haar midden benoemd. Commissieleden 

kunnen daarbij zitting hebben in meerdere commissies. De verkie-

zing van deze leden geschiedt onder leiding van de voorzitter van 

de Unieraad. 

De overige vier leden van de Auditcommissie en de overige twee tot vier leden van de 

Reglementencommissie en Wervings- en Selectiecommissie worden door de Unieraad al 

dan niet uit haar midden benoemd. Commissieleden kunnen daarbij zitting hebben in 

meerdere commissies. De verkiezing van deze leden geschiedt onder leiding van de 

voorzitter van de Unieraad. 

Art 23 lid 4 De Unieraad heeft de bevoegdheid om naast de Audit Commissie 

en de Reglementen Commissie, andere commissies, evenals ad-

viseurs die haar bijstaan in haar taak te installeren. 

De Unieraad heeft de bevoegdheid om naast de in lid 1 genoemde commissies ook an-

dere commissies, evenals adviseurs die haar bijstaan in haar taak, te installeren. 

   

 Bevoegdheden  Bestuur en UR-leden   

Art. 16 lid 6.  Leden van het Bestuur hebben het recht om -met uitzondering van 

de vergaderingen van het Instituut Sportrechtspraak-, vergaderin-

gen en bijeenkomsten, die in het verband van de Atletiekunie wor-

den gehouden, bij te wonen en daarin van advies te dienen. 

Leden van het Bestuur hebben het recht om vergaderingen en bijeenkomsten, die in het 
verband van de Atletiekunie worden gehouden, bij te wonen en daarin van advies te die-
nen. Uitzonderingen hierop zijn vergaderingen van het Instituut Sportrechtspraak en voor-
bereidende en opiniërende bijeenkomsten en vergaderingen van de Unieraad.  

Art. 19 huidig lid 

12, wordt 13.  

Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en in-

terpellatie, en het recht om moties in te dienen. 

 

De Unieraad heeft de bevoegdheid om door het Bestuur geformuleerd beleid vast te 

stellen dan wel dit voorgesteld beleid af te keuren. Individuele unieraadsleden hebben 

daarbij het recht van amendement, het recht van interpellatie en het recht om moties in te 

dienen. Daarnaast kan de Unieraad, kunnen de commissies en individuele 

unieraadsleden suggesties voor nieuw beleid bij het Bestuur aandragen. 
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Art. 20 lid 2 sub 

n. 

het bekrachtigen van reglementen en reglementswijzigingen als 

bedoeld in artikel 26 lid 2; 

het vaststellen van reglementen en reglementswijzigingen als bedoeld in artikel 26 lid 2 en 
artikel 29 lid 1 van deze Statuten en artikel 37 van het Algemeen Reglement; 

Art. 20 lid 2 sub 

s. 

vaststellen van (wijzigingen van) het Algemeen Reglement en de 

statuten, als bedoeld in artikel 29 lid 1 en artikel 26 lid 2 van deze 

statuten en artikel 37 van het Algemeen Reglement; 

Komt met deze inhoud te vervallen, zie art. 20 lid 2 sub n.  

Art. 20 lid 2 sub 

s. 

Nieuwe inhoud het vaststellen van, het aandragen van wijzigingsvoorstellen op, dan wel het afkeuren van 

door het Bestuur geformuleerd beleid. Daarnaast kan de Unieraad c.q. kunnen de 

commissies en individuele unieraadsleden suggesties voor nieuw beleid bij het Bestuur 

aandragen. 

Art 20 nieuw lid 

2 sub t.  

 2. In het bijzonder heeft de Unieraad de volgende bevoegdheden: 

(…) 

t. het schorsen of ontslaan van een unieraadslid, op grond van een voorstel daartoe door 

een ad hoc onderzoekscommissie. Deze commissie wordt door de Unieraad benoemd en 

bestaat uit leden van de Unieraad. Een besluit tot schorsing of ontslag van een 

unieraadslid kan door de Unieraad slechts met meerderheid van stemmen worden 

genomen. Een schorsing eindigt indien de Unieraad niet binnen drie maanden na het 

ingaan van de schorsing tot ontslag van het unieraadslid heeft besloten. 

   

 Geschillen  

Art. 28 1. De in dit artikel bedoelde geschillenbeslechting is op alle leden 
van de Atletiekunie van toepassing. 

2. Van een geschil is sprake indien één van de betrokken partijen 
schriftelijk verklaart dat dit het geval is en bij dit geschil de hulp 
van de Atletiekunie inroept. 

3. Geschillen tussen leden en geschillen tussen leden en een or-
gaan van de Atletiekunie dienen aanhangig te worden ge-
maakt bij de Directeur. Tegen een uitspraak van de Directeur 
kan beroep worden aangetekend bij het Bestuur. De proce-
dure alsmede de tijdslijnen bij geschillen zijn nader uitgewerkt 
in het geschillen/klachten reglement. 

4. In het geval er sprake is van een geschil tussen een lid en WA, 
kan dit geschil, indien de Council van WA zulks besluit, wor-
den voorgelegd aan de Court of Arbitration for Sport (CAS). 
Het besluit van de CAS is bindend voor alle partijen en voor 
alle aangesloten leden van WA. Beroep op het besluit van de 
CAS is niet mogelijk. Indien de Council van WA een besluit 
van een aangesloten lid inzake tuchtrechtspraak en arbitrage 
erkent, zal geen behandeling door de CAS worden voorge-
steld. 

5. Indien een beslissing als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel 

1. In aanvulling op de bij het ISR ondergebrachte tuchtrechtspraak op het gebied van 
doping, matchfixing en seksuele intimidatie zoals beschrteven in artikel 27, kent de 
Atletiekunie een Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling. 

2. Deze regeling wordt vastgesteld door het Bestuur, na daarover advies te hebben ge-
vraagd van de Unieraad. De regeling wordt tenminste eens in de drie jaar geactuali-
seerd.           

 



 

pag. 5 | 5 
 
 

tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, 
kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig 
recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin 
aanspraak gemaakt kan worden op een gewijzigde uitslag of 
op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


