	
  
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER	
  

SCAN
TOELICHTING
PRODUCTEN OPRICHTING RECHTSPERSOON AGRARISCH COLLECTIEF

Datum
20 mei 2014
Onderwerp
Collectieven voor agrarische natuur en landschapsbeheer dienen vanuit een rechtsvorm te
opereren. Over de meest passende rechtsvorm voor het collectief is advies gevraagd bij de
Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) en zijn door (notaris)kantoor Stibbe concept statuten
opgesteld. Deze moeten voldoen aan het programma van Eisen, die door EZ/EU zijn vastgesteld.
Tenslotte wordt via het aanleveren van een profielschets voor een professioneel agrarisch
collectief en zijn bestuur een handreiking gedaan om de kwaliteit van het bestuur meer te borgen.
Doelstelling
De opgeleverde documenten van NCR en Stibbe hebben tot doel u te helpen om uw eigen keuzes
te maken m.b.t. de rechtsvorm en de verschillende onderwerpen, waarover de statuten
duidelijkheid moeten verschaffen (denk o.a. aan wie zijn de leden, samenstelling bestuur,
bevoegdheden leden/bestuur etc.). Het advies van de NCR/Stibbe leidt naar de coöperatieve
vereniging als rechtspersoon. Deze rechtsvorm wordt als meest geëigend bij de doelstelling van
het agrarisch collectief voor natuur en landschapsbeheer gezien.
Om de keuzes voor u als collectief i.o. gemakkelijker te maken, is in het advies van de NCR een
keuzetraject/stappenplan gevolgd, dat de verschillende onderwerpen behandeld, die in de
statuten geregeld moeten worden. Daarnaast is door (notaris)kantoor Stibbe een vragenlijst
opgesteld, behorende bij de aangereikte concept statuten. Deze dient als handreiking om
daarmee naar uw eigen notaris te gaan om uw collectief te gaan oprichten. Ingeval u niet de keuze
van de coöperatieve vereniging volgt, dient u met uw notaris na te gaan op welke plaatsen in de
concept statuten aanpassingen nodig zijn. In de statuten wordt voorgesteld een verwijzing op te
nemen naar een profielschets voor de professionele organisatie en het bestuur daarvan. Hiervan is
een voorbeeld opgesteld waarnaar in uw statuten verwezen kan worden.
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SCAN
Bijlagen
1. Advies van NCR rond de verschillende vraagstukken voor het vormen van de juridische
entiteit;
2. Vragenlijst van (notaris)kantoor Stibbe als handreiking voor de inhoudelijke invulling van
de statuten;
3. Concept statuten die als handreiking kunnen dienen voor uw eigen op te richten
rechtspersoon
4. Profielschets voor bestuur en organisatie van het collectief
Toelichting
Ad 1: NCR-advies inzake oprichting agrarisch collectief
In deze notitie is informatie aangereikt over de verschillende keuze vraagstukken. Bepalend voor
het vervolg zijn de keuze vraagstukken rond o.a. de juridische rechtsvorm, wie zijn leden,
samenstelling van het bestuur, de bestuursbevoegdheden, stemrecht etc. Op basis van deze
notitie kunt u als collectief i.o richting geven aan de eigen invulling van de statuten. Als u tot
andere conclusies komt dan die in het advies zijn aangegeven, dient u met uw eigen notaris de
daaraan gekoppelde veranderingen zelf uit te werken voor uw eigen statuten.
Ad 2: vragenlijst notariskantoor Stibbe
Door het (notaris)kantoor zijn concept statuten voor de “coöperatieve vereniging” als rechtsvorm
uitgewerkt. Voor elk collectief geldt dat ze haar eigen afweging moet maken. Met deze ingevulde
vragenlijst kunt u naar uw notaris gaan, die op basis van de door u ingevulde vragenlijst eenvoudig
concept statuten kan opstellen. Ingeval u niet voor de rechtsvorm “coöperatie” kiest, dient u met
uw notaris het alternatief (vereniging) verder vorm te geven.
Ad 3: concept statuten coöperatie
De concept statuten kunnen worden gebruikt als voorbeeld voor het gesprek met uw notaris. Via
de vragenlijst (zie 2) zijn eigen keuzes mogelijk, die wel of geen aanpassing vragen van het
aangereikte concept. Deze dient u te bespreken met uw notaris.
Ad 4: profielschets organisatie en bestuur agrarisch collectief
In deze notitie staat beschreven dat het vernieuwde stelsel ANLB gevolgen heeft voor de rol en
taak van het collectief. Die is geheel anders dan die van de huidige ANV’s. Dat vraagt om andere
competenties van de organisatie en haar bestuursleden. In de statuten is het wenselijk een
verwijzing op te nemen naar de door de leden vastgestelde profielschets behorende bij een
professioneel agrarisch collectief. In de profielschets zijn daarvoor handreikingen gedaan.
Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over de permanente scholing en kennisuitwisseling.
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