
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): 

Algemeen: De WBTR is in werking getreden per 1 juli 2021. De wet bevat een aantal wijzigingen op 
bepalingen in met name het Burgerlijk Wetboek (maar ook veel andere wetten). Met de WBTR wordt 
getracht een aantal aanvullende voorzieningen in de wet op te nemen over het bestuur en toezicht 
bij verenigingen en stichtingen. Een deel van de wijzigingen heeft betrekking op bepalingen over een 
Raad van Commissarissen (RvC) die voor ons niet relevant zijn.  

1. Met de inwerkingtreding van de WBTR is het ook mogelijk voor verenigingen om een bestuur 
te hebben waarin zowel uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders zitting hebben.  

Lijkt me voor de MRV niet heel relevant (zeker nu Chiel geen bestuurslid is geworden). 
 

2. In de wet is nu geregeld dat bestuurders zich richten naar het belang van de vereniging of 
stichting. 
 

3. Tevens is bepaald dat als er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de organisatie en 
een van de bestuurders, de geconflicteerde bestuurder niet mag deelnemen aan de 
beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp. Als daardoor geen besluit zou kunnen 
worden genomen, doet de RvC dat. Als er geen RvC, dan doet de Algemene Vergadering (AV) 
dat.  
 
Ad 2 en 3: 
Stel voor in het HHR, een nieuw artikel 4 in te voegen (onder hernummering van de volgende 
artikelen): 
 
Artikel 4: 
1. Het bestuur en individuele bestuursleden richten zich bij het uitvoeren van hun taken 
waaronder het nemen van bestuursbesluiten, naar het belang van de Vereniging. 
2. Bestuursleden onthouden zich van het nemen van bestuursbesluiten of stemmingen over 
bestuursbesluiten indien zijn bij die bestuursbesluiten een direct of indirect persoonlijk 
belang hebben. 
 

4. In de statuten moet een bepaling opgenomen zijn/worden die regelt wat er moet gebeuren 
bij ontstentenis of belet van een bestuurder. Ontstentenis = defungeren, overleden of 
ontslagen zijn (min of meer permanent), belet is meer tijdelijke bijv. bij ziekte of schorsing. 
De statuten moeten hiervoor een regeling treffen.  
Er stonden al een aantal artikelen hierover in het HHR. Stel voor die als volgt uit te breiden.  
 
Ad 4: 
- Artikel 4, derde lid komt te luiden: 

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.  
- Het oude artikel 4 (nieuw artikel 5) komt te luiden: 

 

Artikel 5:  

1. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
vicevoorzitter. 



2. Bij ontstentenis van de secretaris of de penningmeester wordt zijn of haar functie 
waargenomen door een van de overige bestuursleden op aanwijzing van het bestuur. 

3. In geval van langdurige afwezigheid van een bestuurslid kan het bestuur tijdelijk, waar 
mogelijk niet langer dan tot de eerstvolgende verkiezing van bestuursleden, uit de leden 
een waarnemend bestuurslid benoemen. 

4. Van de aanstelling van een waarnemend bestuurslid dient ten spoedigst aan de leden 
bericht te worden gezonden.   

5. Bij ontstentenis of belet van het hele bestuur worden bestuursbesluiten (waaronder het 
benoemen van een nieuw bestuur) genomen door de Algemene Vergadering. 
 

5. De WBTR regelt in de Faillisementswet stelt dat een bestuurder door een curator 
aansprakelijk kan worden gesteld als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en daardoor een 
faillissement ontstaat. Dit is een toevoeging op de al bestaande regel dat bestuurders 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet goed vervullen van hun bestuursfunctie 
en daardoor schade ontstaat. Geadviseerd wordt om aansprakelijkheid te voorkomen - in de 
statuten duidelijke afspraken vast te leggen over aankopen, financiën en besluitvorming, en 
dat de taken binnen het bestuur goed te verdelen. Bestuursleden lopen meer risico als deze 
zaken niet goed voor elkaar zijn 
 
Ad 5: 
Stel voor dit te verwerken in artikel 3, 6e lid onder a (taken penningmeester): 
g. Voor het aangaan van financiële verplichtingen met een waarde boven de euro 500,- geldt 
dat deze worden besproken in het Dagelijks Bestuur (VZ, Secr, en penningmeester).  
h. De penningmeester heeft mandaat om betalingen tot euro 500-, te doen. Betalingen van 
501 euro tot 1.250,- worden gedaan na toestemming van het Dagelijks Bestuur. Betalingen 
van meer dan euro 1.251 worden gedaan na toestemming van het gehele bestuur. 
 

6. De WBTR regelt dat als er bestuurders zijn die een meervoudig stemrecht hebben, ze nooit 
meer stemrecht mogen hebben dan de andere bestuurders bij elkaar (om te voorkomen dat 
één bestuurder alle zeggenschap heeft. 
 
Geldt niet voor de MRV, wij hebben geen bestuurders met een meervoudig stemrecht.  

Het is niet nodig om de statuten van de vereniging meteen te wijzigen. Eventuele aanpassingen als 
gevolg van de WBTR mogen worden gedaan bij de eerstvolgende aanpassing van HHR of statuten. 
Sommige bepalingen treden echter al per 1 juli 2021 in werking. Zo zijn bepalingen over een 
meervoudig stemrecht maximaal 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig.  


