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Geachte heer Boer.

Het bestuur heeft kennis genomen van uw briefvan 8juiijl.

U stelt daarin dat SWA "het als een grote verbetering ervaart dat het recht van in itiatief op .1, oor-
stel van meer dan veertig leden nu ondubbelzinnig vast staat,'. wjj kunnen deze eruaring;iet
delen, omdat ons inziens uit het vonnis duidelijk blijkt dat er geen recht van initiatiefbesraai.
De rechtbank stelt immers in rechtsoverweging 4.J:
Ánders dan Spílstelt, yolgt uií de taepasselijke r+,et enregelge\ring Eeenszins dat aan de leden-
v e rgdder ing re cht., dn inl i at i ef t o e kamt.

Leden hebben niet het recht om voorstellen voor verordeningen ter vaststelling aan de tedenver-
gadering voor te leggen. Dat is wat een recht van initiatiefzou inhouden.
De rechter stelt wel vast dat ten minste veertig leden op grond van artiket 8 WRA het recht heb-
ben agendapunten voor de ledenvergadering aan te dragen. Daarbij geldt dat in zo,n geval ten
minste veertig handtekeningen dienen te worden overgelegd.
De stelling dat tÍdens de ledenvergadcing in februari 2007 een motie ten onrechte niet in
stemming is gebracht, wjjzen wij nadrukkelijk van de hand. Dat is een conclusie die nieL op
basis van de uitspraak van de rechter getrokïen kan worden.

Met het agenderen van bepaalde punten kunnen leden veilig siellen dat bepaalde onderwerpen
niet onbesproken blijven. Nogmaals; het geeft hen niet de mogelijkheid concrete voorstellen
voor verordeningen ter vaststelling voor te leggen. Op de zitting bij dc rechtbank is uitgelegd
dat tijdens de behandeling van een agendapunt een motie kan worden ingediend. Een motie
dicnt betrekking te hebben op het aan de orde zijnde onderrverp, is schriftelijk en dient duidelijk
geformuleerd te zijn. Als de motie wordt aangenomen maak dit voor het bestuur een w€ns van
de vergadering duidelijk. Het bestuur kan vervolgens besluiten wat het met die wens moet doen.

Wij hebben tijdens de bespr€king op 20junijl. aangegeven dat her wenseljjk kan zijn leden
meer duidel;jkheid te geven over het proces van totstandkoming van de conceptve.ordeningcn.
Daamee kan worden bereikt dat leden eerder weten \ranneer zij suggesties kunnen doen of
comm€ntaar kunnen leveren. De corceplen komen tot stand onder verantrvoordeliikheid van het
bestuur. De eisen over publicalie iD de Staatscourant $orden door de \\fRA aan het besruur oo
g€legd.



U stelt dat u voomemens b€nt een l€denvergadering bijeen te roepen. De voorvyzurden waaÍon-
der dit kan zijn dlridelijk. Het v€rzoek tot het bteemoepen dient te behandelen agendapunten te
bevatten en moet aantoonbaar a{komstig zijn van ten minst€ veertig leden.
Als uw verzoek is ingediend zal het b€stuur op basis hiervan beslissen.

Het vonnis van de rechtbank geeft geen aanleiding met de SWA nader van gedachten te wisse-
len.


