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Toelichting op wijziging Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)  in relatie 
tot Statuten en Huishoudelijk Reglement TV Reek.  

 

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking 
getreden. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze 
al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil 
met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. 

Hieronder tref je een toelichting aan op de belangrijkste wijzigingen vanuit de WBTR 
die voor onze vereniging van belang zijn.  

   

Wijzigingen WBTR. 

Taakvervulling bestuur 

Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de 
vereniging. Voor NV’s en BV’s was dit al vastgelegd in de wet, maar voor 
verenigingen nog niet. Daarmee trekt de WBTR de regels voor verschillende 
rechtspersonen dus gelijk. 

Tegenstrijdig belang 

Voorheen was in de wet vastgelegd dat in geval van een tegenstrijdig belang de 
algemene vergadering een of meer personen kon aanwijzen om de vereniging te 
vertegenwoordigen. De WBTR bepaalt nu dat als een bestuurder een tegenstrijdig 
belang heeft, hij niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Doet 
de bestuurder dit toch, dan is het besluit vernietigbaar. Dat wil zeggen: het besluit 
blijft van kracht totdat de rechter het vernietigt. Er is sprake van een tegenstrijdig 
belang wanneer de bestuurder over een bepaald onderwerp een (in)direct persoonlijk 
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Als hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, dan kan dit genomen worden door een  
continuïteitscommissie.. 

Ontstentenis en belet 

Verenigingen zijn verplicht om in hun statuten een bepaling op te nemen over de 
taakverdeling van het bestuur in geval van ontstentenis (het permanent ontbreken 
van een bestuurder door bijvoorbeeld ontslag) of belet (het tijdelijk ontbreken van een 
bestuurder door bijvoorbeeld ziekte) van alle bestuurders. In de statuten moet dus 
worden vastgelegd wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur 
dat meer mag of kan. Wij stellen voor om een continuïteitscommissie in te stellen. 
Het bestuur berust dan tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze 
commissie aan te wijzen personen.  

Aansprakelijkheid bij faillissement 

De WBTR brengt mee dat de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement 
(zoals dit al gold voor de NV’s en de BV’s) nu ook geldt voor bestuurders van 
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verenigingen. Dit houdt in dat als de vereniging failliet gaat, iedere bestuurder 
tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort, indien het bestuur zijn 
taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere bestuurder voor het geheel 
persoonlijk aansprakelijk is. Wanneer een bestuurder kan aantonen dat de 
onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is 
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het faillissement af te 
wenden, is deze bestuurder niet aansprakelijk.  

Beperking meervoudig stemrecht bestuurder 

De WBTR wil voorkomen dat alle zeggenschap bij één bestuurder ligt. Daarom is in 
de wet vastgelegd dat de bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag 
uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen. 

Bezoldiging 

In de wet is nu opgenomen dat aan bestuurders een bezoldiging (vergoeding) 
toegekend kan worden door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders 
bepalen. 

Raadgevende stem 

Wanneer er een algemene vergadering plaatsvindt hebben de bestuurders een 
raadgevende stem. Dat betekent dat zij hun zienswijze op het besluit toelichten. Als 
een besluit van de algemene vergadering buiten de vergadering wordt genomen dan 
worden bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld 
om hun advies daarover uit te brengen. Bestuurders hebben naast deze raadgevende 
stem ook hun eigen stemrecht als lid in de vergadering. 

Tot zover. 

 

 


