
 
 

 

Congres KNBSB 8-12-2018 
 
Bij agendapunt 7  Mandaatregeling Commissie van Toezicht 
 
Inleiding 
In de Statuten die op 20 oktober 2018 door de Bondsraad zijn geaccordeerd en die op donderdag 8 november 
2018 bij de notaris zijn gepasseerd, is opgenomen dat een Commissie van Toezicht als commissie van het Congres 
toezicht houdt op het functioneren van het Bondsbestuur. 
 

Artikel 18 lid 2b: 
Het Bondsbestuur is ter zake van zijn beleid verantwoording schuldig aan het Congres. Gedurende het jaar voert de 
Commissie van Toezicht namens het Congres het overleg met en toezicht op het Bondsbestuur uit. 

 
Daarnaast kunnen door het Congres taken aan de Commissie van Toezicht worden gemandateerd. In artikel 12.3 
staat daarover het volgende: 
 

Onverminderd het elders in deze Statuten of in de reglementen van de KNSBSB bepaalde, is aan de Commissie van 
Toezicht de taak en bevoegdheid opgedragen zich in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het 
Bondsbestuur, uit te spreken over besluiten van het Bondsbestuur, voor zover deze besluiten de goedkeuring dan wel 
toestemming van het Congres behoeven. Bij instemming door de Commissie van Toezicht is het desbetreffende 
besluit van het Bondsbestuur direct uitvoerbaar. Een dergelijk besluit wordt op de eerstvolgende vergadering van het 
Congres ter bekrachtiging aan het Congres voorgelegd. 
Onverminderd het elders in deze Statuten of in de reglementen van de KNSBSB bepaalde, kunnen ook de volgende 
taken en bevoegdheden door het Congres, door middel van vastlegging daarvan in het Algemeen Reglement, worden 
opgedragen aan de Commissie van Toezicht: 
a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de in artikel 17 lid 1 onder a., b. en c. bedoelde commissies; 
b. het vaststellen van de jaarlijkse begroting bedoeld in artikel 15 lid 2 onder f. en in artikel 23 lid 1; 
c. het vaststellen van de contributie bedoeld in artikel 15 lid 2 onder g. en in artikel 22 lid 2. 

 
Voorstel 
De Commissie van Toezicht stelt aan het Congres voor de volgende taken aan de Commissie van Toezicht op te 
dragen: 

1. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de in artikel 17 lid 1 onder a., b. en c. bedoelde 
commissies; 

 
 
 
 
 
 
 

2. het vaststellen van de jaarlijkse begroting bedoeld in artikel 15 lid 2 onder f. en in artikel 23 lid 1; 
 
 
 
 
 
 

Artikel 17 
1. Het Congres benoemt de volgende vaste commissies: 

a. de Commissie Strafzaken; 
b. de Commissie van Beroep Strafzaken; 
c. de Adviescommissie Geschillen; 

Artikel 15 lid 2f 
vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar; deze begroting wordt, indien er in enig jaar geen 
vergadering van het Congres aan het einde van dat jaar wordt gehouden, in eerste instantie door de 
Commissie van Toezicht aan het einde van dat jaar voorlopig vastgesteld; 
Artikel 23 - Begroting 
1. De jaarlijkse begroting van de KNBSB wordt door het Bondsbestuur opgesteld en door het Congres 
vastgesteld. Indien er in enig jaar geen vergadering van het Congres aan het einde van dat jaar wordt 
gehouden, wordt deze begroting in eerste instantie door de Commissie van Toezicht aan het einde van dat 
jaar voorlopig vastgesteld en wordt dit in de eerstvolgende vergadering van het Congres, indien nodig met 
aanpassingen, bekrachtigd. 



 
 

 

3. het vaststellen van de contributie bedoeld in artikel 15 lid 2 onder g. en in artikel 22 lid 2. 
 
 
 
 
 
 
 
De taken genoemd onder punt 2 en 3 vinden plaats binnen de kaders van het meerjaren beleidsplan (Statuten, 
artikel 12 lid 2d) en de meerjarenbegroting (Statuten, artikel 12 lid 2e) die door het Congres worden vastgesteld 
en binnen de kaders van het Algemeen Reglement, artikel 20 lid i. 
 
 
 
 
 
 
 
Advies Bondsbestuur 
Het Bondsbestuur adviseert het Congres akkoord te gaan met het voorgestelde mandaat aan de Commissie van 
Toezicht. 
 

Artikel 15 lid 2g 
vaststelling van de contributieregeling voor het komende boekjaar. 
Artikel 22 lid 2 - Inkomsten / contributies 
De leden zijn verplicht elk jaar in de kas van de KNBSB de contributieafdracht te storten, die het Congres 
vaststelt. Deze bijdrage behoeft niet voor alle leden gelijk te zijn. 

Algemeen Reglement, artikel 20 lid i 
Alle bedragen ter zake van contributies en heffingen worden, tenzij het Congresanders bepaalt, elk jaar 
automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen 
verschuldigd zijn. 


