


Waarom de WBTR er is gekomen…



•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?



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 



Waar gaat de WBTR over?
1. Goed bestuur 
2. Aansprakelijkheid
3. Tegenstrijdig belang
4. Ontstentenis/Belet van bestuurders
5. Meervoudig stemrecht
6. Toezicht
7. Bindende voordracht
8. Raadgevende stem
9. Statuten



Hoe pak je dit aan? 

1. Alle bestuurders informeren over de nieuwe wet

2. Maak 2 mensen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

wet binnen de vereniging

3. Bespreken alle voorgestelde stukken en leg dit vast in 

bestuursnotitie of huishoudelijk reglement  

4. Informeer de leden

5. Ga naar de notaris om statuten te wijzen



Voorbeelden beschikbaar?

• Voorbeeld statuten

• Bestuursreglement

• Stappenplannen

• Info aansprakelijkheid



Goed bestuur? 

• Als bestuurder koop je iets voor de 

club bij de winkelier bij je om de 

hoek: belang voor jou of de club?

• Hoe ga als bestuur om met een lid 

dat zich heeft misdragen?

• Vier-ogen-principe bij uitgaven

• Is er een investeringsplan?

• Werkt de club met een agenda, 

notulen, afsprakenlijst?

• Welke risico’s loopt de club?



Goed Bestuur

Bestuurders stellen het belang van 
de vereniging voorop; samen 
verantwoordelijk voor:

• verantwoordelijk algemene en 
dagelijkse leiding 

• verantwoordelijk functioneren van de 
vereniging

• verantwoordelijk voor de resultaten van 
de vereniging

Nieuw is dat je als bestuur verplicht bent om de vereniging in te richten naar het belang van de vereniging
9 punten die je kan bespreken binnen het bestuur.



Wat moet je nu gaan vastleggen?

1. Verenigingsfinanciën: geld wordt 
gebruikt voor afgesproken doelen

2. Taakomschrijving penningmeester

3. vier-ogen-principe bij bepaald 
bedrag

4. Meerdere offertes 

5. Besluitvorming over offertes

6. Leg vast wat is afgesproken bij 
grote opdrachten



Wat moet je nu gaan vastleggen?

7. Investeringen

• Maak een investeringsplan

• Bij grote uitgaven:
besluitvorming vastleggen/begroting /afschrijving

8. Voorkomen van fraude en onenigheid
• Agenda, notulen, aan- & afwezigheid, besluitenlijst
• Taakomschrijvingen per bestuurslid
• Beheer bestanden en documenten



Wat moet 
je nu gaan 

vastleggen?

9. Bewust omgaan met 

risico’s

•Welke risico’s zijn er: 

welke verzekeringen nodig?

•Maak een risicoanalyse bij 

jaarplannen en begrotingen



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



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



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 
bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering 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. 



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

• Raad van commissarissen

• Adviesraad

• Comité van aanbeveling

• Commissie van Toezicht

•…

Toezicht op handelen van 
het bestuur



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.



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 verenigingen ….. 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.



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 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



• Website Huis voor de Sport Limburg: hvdsl.nl

• Eigen koepelorganisatie/bond

• WBTR.nl

• Zuyd Legal Lab

http://www.hvdsl.nl/


Vragen?


