


WEBINAR 2 | 24 maart 2021

‘De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
en de gevolgen voor mijn vereniging’

Webinar 1 | 18 maart
1. Goed bestuur 

Webinar 2 | 24 maart: 
2. Aansprakelijkheid
3. Tegenstrijdig belang
4. Ontstentenis/Belet van bestuurders



Afspraken 
webinar

Geluid uit

Vragen via de chat

Wellicht niet alle vragen 

beantwoorden: Q&A op 

website



•Voorkomen van 

misstanden

•Betere bescherming 

bestuurders

Waarom?



1 juli 2021 treedt de 
wet in werking

Voor alle verenigingen, 
stichtingen en 

coöperaties 
(formeel – informeel)

Verplicht

Wanneer, voor wie, verplicht?



Waar gaat de WBTR over?
Webinar 1 | 18 maart
1. Goed bestuur 

Webinar 2 | 24 maart
2. Aansprakelijkheid
3. Tegenstrijdig belang
4. Ontstentenis/Belet van bestuurders

Webinar 3 | 29 maart
5. Meervoudig stemrecht
6. Toezicht
7. Bindende voordracht
8. Raadgevende stem
9. Statuten



Aansprakelijkheid

• Het bestuur is druk geweest, 
de penningmeester heeft nog 
geen jaarstukken opgeleverd, 
ALV wordt uitgesteld. Na een 
jaar blijkt dat de 
penningmeester geld van de 
club heeft gepakt voor privé 
zaken. 

• Net als de verbouw van het 
clubhuis is gestart, is de 
aannemer failliet. 



Aansprakelijk

In eerste instantie is de 
organisatie als rechtspersoon 
aansprakelijk.

Maar als bestuurder kun je 
aansprakelijk worden 
gesteld;

a) door de organisatie zelf, bij 
onbehoorlijk bestuur

b) een derde die buiten de 
organisatie staat, bij 
onbehoorlijk bestuur

c) een faillissement



Aansprakelijkheid en de WBTR

•Nieuwe bestuurders

•Tijdens de 
bestuursfunctie

•Na afloop van de 
bestuursfunctie



Vastleggen voor nieuwe bestuurders

• De financiële toestand van de vereniging 

• De bestuursleden en de bevoegdheden 
die zij hebben

• De werkafspraken

• Dat het bestuur handelt zoals de statuten 
(en/of reglementen) voorschrijven

• Dat er een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
is afgesloten met voldoende dekking



Tijdens de 
bestuursfunctie

✓ Blijf binnen je bevoegdheden 
✓ Bespreek jaarlijks de 

financiële situatie van de 
vereniging

✓ Voldoe aan alle 
administratieve / juridische 
verplichtingen

✓ Handel conform statuten / 
reglementen 



Conform de afspraken die 
hierover zijn gemaakt:

•Uitschrijving Kamer van 
Koophandel

• Zorg voor decharge door 
de ALV

•Goede overdracht naar 
volgende bestuurder

Na beëindiging 
bestuursfunctie



Tegenstrijdig belang

Jouw belang of verenigingsbelang?



WBTR
Een bestuurder of commissaris mag niet deelnemen aan 
besprekingen of besluitvorming over onderwerpen waar hij of zij 
een persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is met het belang van 
de vereniging.



Goed bestuur? 

Beslissing is vernietigbaar; 
besluit nooit genomen

Echter! Verplichtingen blijven 
bestaan

Waarom dit goed 
regelen?



Wat moet je nu doen?

• Niet verplicht op dit onderdeel op te nemen in statuten

• Wel verplicht te regelen

Bijvoorbeeld teksten opnemen in 
bestuursreglement:

✓ Een bestuurder meldt direct aan de 
overige bestuursleden indien er sprake is 
van tegenstrijdig belang.

✓ Een bestuurslid neemt niet deel aan 
overleg en besluitvorming aangaande het 
onderwerp waar tegenstrijdig belang zit” 



Belet en ontstentenisregeling 
in statuten opnemen

• Bij belet en ontstentenis van een of 

meerdere bestuurders zijn de overige 

bestuurders belast met het besturen.

• Ook als het aantal overgebleven 

bestuurders onder het minimum is 

gedaald, blijven de overige bestuurders 

bevoegd. 



Voorbeeld Bestuursreglement

Bestuursreglement van SV de Bal (hierna te noemen: de vereniging)  ter 
bestuursvergadering vastgesteld op 10 mei 2021:

I. Algemeen
Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als 
bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden). 

II. Samenstelling en werkwijze
1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen 

functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.……

2. ….

III. Goed Bestuur

- aanspraklijkheid



Voorbeeld Bestuursreglement

IV  Tegenstrijdig belang bij

……

…..

V. Belet en Onstentenis

….



Wat moet je als 
vereniging op korte 
termijn doen?

Voor 1 juli:

Bestuurders moeten vastleggen 
hoe zij problemen denken te 
voorkomen.

• Bestuursnotitie

• Bestuursreglement / 
huishoudelijk reglement 



Webinar 2: afgerond

Webinar 1 | 18 maart

1. Goed bestuur 

Webinar 2 | 24 maart

2. Aansprakelijkheid

3. Tegenstrijdig belang

4. Ontstentenis/Belet van bestuurders

Webinar 3 | 29 maart

5. Meervoudig stemrecht

6. Toezicht

7. Bindende voordracht

8. Raadgevende stem

9. Statuten



• Website Huis voor de Sport Limburg: hvdsl.nl

• Eigen koepelorganisatie/bond

• WBTR.nl

http://www.hvdsl.nl/


Vragen?



5. Meervoudig stemrecht

6. Toezicht

7. Bindende voordracht

8. Raadgevende stem

9. Statuten

Webinar 3 | 29 maart


