


WEBINAR 3 | 29 maart 2021

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

Webinar 1 | Goed bestuur
Webinar 2 | Aansprakelijkheid, Tegenstrijdig belang, Ontstentenis/Belet van bestuurders

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



Afspraken 
webinar

Geluid uit

Vragen via de chat

Wellicht niet alle vragen 

beantwoorden: Q&A op 

website



•Voorkomen van 

misstanden

•Betere bescherming 

bestuurders

Waarom?



Meervoudig stemrecht Check in je statuten wat is geregeld!



• Bestuurder mag meer stemmen hebben, echter nooit 
meer dan 50% van alle stemmen. 

Voorbeeld:

• 6 bestuursleden - Stemming 3:3

• Voorzitter doorslaggevende stem / of taak 
verantwoordelijke 

• Pas op bij besturen met 3 leden en 1 is afwezig

Stemmen 
en de WBTR



Wat moet je 
regelen?

Opnemen in  
bestuursreglement/statuten:

“Wij hebben geen meervoudig 
stemrecht”

“Wij hebben meervoudig 
stemrecht als volgt 
geregeld:…”



Toezicht



Toezicht

• Raad van commissarissen

• Adviesraad

• Comité van aanbeveling

• Commissie van Toezicht

• …

Toezicht op handelen van 
het bestuur



Waarom

• kwaliteit van het bestuur.

• sparring-partner voor het bestuur. 

• Vermijden dat er fouten worden gemaakt.

• Een verplichting 

• ….



Wat doet een toezichthoudende orgaan?

• Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de 
algemene gang van zaken in de vereniging, inclusief de 
eventueel aan de vereniging verbonden onderneming of 
organisatie. 

• Het bestuur dienen van advies.

• Handelen in het belang van de vereniging (en 
verbonden onderneming of organisatie



En welke bevoegdheden 

• Bestuursleden schorsen, tenzij dit anders is geregeld in 
de statuten. (Deze schorsing kan weer worden 
opgeheven door de algemene ledenvergadering.)

• Recht op informatie welke nodig is om goed toezicht te 
kunnen houden.

• In de statuten van de vereniging kunnen aanvullende 
bevoegdheden en/of uitvoeringstaken worden 
toegekend.



Vormen van toezicht

De WBTR onderscheidt 2 vormen van toezicht

• Binnen het bestuur 

• Via een afzonderlijk toezichthoudend orgaan.  

Ook hiervoor gebruikt de WBTR weer aparte 
benamingen:

• One tier board 

• Two tier board

Let hier goed op! De WBTR stelt hier eisen aan.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cameratoezicht
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Vormen van toezicht

• One-tier board 
(bestuur doet alles)

• Dagelijks en algemeen bestuur 

• Two-tier board (afzonderlijk
toezichthoudend orgaan)

• Toezicht los van het bestuur

• Apart benoemd in statuten 



WBTR - Toezicht

• Bepaal of je toezicht hebt zoals 
de wet voorschrijft: vastleggen

• Geen toezichthoudende taak:  
vermelden (kascommissie)

• WBTR

• Taken & bevoegdheden 
toezichthouders 

• Aansprakelijkheid



Wat moet je nu doen?

Bestuursreglement:

“Wij hebben geen toezichthoudend orgaan 
zoals benoemd in de WBTR …”

“De volgende commissies zijn actief binnen 
onze vereniging ….. zij zijn niet te 
kwalificeren als toezichthoudend orgaan.  
Daarnaast hebben wij een RvT, de taken 
tussen bestuur en RvT zijn als volgt…..” 



Bindende voordracht

• Een orgaan binnen of buiten de vereniging bepaalt 

wie in het bestuur wordt of worden benoemd. 

• Die bevoegdheid moet in de statuten zijn 

vastgelegd. De algemene ledenvergadering of de 

Raad van Toezicht kan niet iemand anders 

voordragen. 

• Door de inwerkingtreding van de WBTR geldt dat 

als er maar één persoon wordt voorgedragen, hij of 

zij automatisch wordt benoemd tot lid van het 

bestuur.



Bindende 
voordracht

dat de voordracht van de kandidaat bestuurder gelijk 
is als de benoeming geldt indien er geen andere 
kandidaten worden voorgedragen. 



Raadgevende stem Een bestuurder of commissaris 
heeft de gelegenheid bij een 
algemene ledenvergadering 
(ALV):

• Een advies te geven aan de 
leden

• Inhoudelijk te reageren op een 
voorgesteld besluit.

Voorbeelden:

Voorgenomen fusie

Bouw- of verbouwplannen

Grote aankopen



Raadgevende stem

• Verplicht om bestuurders / 
commissarissen een 
raadgevende stem te geven 

• Relevant bij missstanden, 
conflicten, hoor en wederhoor

• Kans niet geboden: rechter kan 
besluiten ALV te vernietigen



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 privépersoon, 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

- aansprakelijkheid



Voorbeeld Bestuursreglement

IV  Tegenstrijdig belang bij
• Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld hiervoor in lid . 

• Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te 
besluiten, maar is dit besluit aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering 
onderworpen. 

V. Belet en Onstentenis
• Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur 

belast. 

• Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de ……. tijdelijk bij één door de 
algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon. 

• De algemene ledenvergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, 
doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met 
het bestuur is belast ….



Voorbeeld Bestuursreglement

VI. Toezicht
De volgende commissies zijn actief binnen onze vereniging ….. zij zijn niet te 
kwalificeren als toezichthoudend orgaan.  Daarnaast hebben wij een RvT, de 
taken tussen bestuur en RvT zijn als volgt…..”

VII. Bindende Voordracht
Onze vereniging kent geen bindende voordracht

VIII.  Raadgevende stem
Bestuurders en commissarissen hebben tijdens de Algemene 
Ledenvergadering een raadgevende stem/advies op voorgenomen besluiten
zoals de WBTR dat voorschrijft.



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 



Wat moet je als 
vereniging doen?

Uiterlijk 5 jaar:

Statuten wijzigen 
conform wet WBTR

Let op: na 1 juli WBTR 
boven ‘oude’ bepalingen 
in statuten 



• Website Huis voor de Sport Limburg: hvdsl.nl

• Eigen koepelorganisatie/bond

• WBTR.nl

http://www.hvdsl.nl/


Vragen?


