De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Wat houdt de nieuwe wet in?
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur &
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze
wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid
van bestuursleden aan en geldt expliciet voor
verenigingen en stichtingen.
De overheid wil met de wet voorkomen dat
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen
schaden.

Waar gaat deze wet over?
-

Positie en plichten bestuursleden & toezichthouders.
De aansprakelijkheid.
Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
Regels omtrent belangenverstrengeling.
Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
De wettelijke verplichting voor verenigingen en
stichtingen.
Waarom wil je dit?
- Geen gedoe in je vereniging of stichting.
- Bestuursleden behoeden voor persoonlijke
aansprakelijkheid.
- Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op
orde zijn.

Wat betekent de nieuwe wet voor mij?
Dit betekent dat je als organisatie duidelijke afspraken
gaat maken waar deze nog niet gemaakt zijn. Als
organisatie loop je risico’s met nare gevolgen wanneer
deze vooraf niet goed zijn vastgelegd.
De WBTR gaat per 1 juli 2021 in, het kan voorkomen
dat de huidige statuten bepalingen bevatten welke niet
meer kloppen, met de dan geldende wet.
Wij adviseren daarom iedere organisatie om zijn/haar
statuten en huishoudelijk reglement te bespreken in de
bestuursvergadering
Besturen van verenigingen en stichtingen moeten met
elkaar in gesprek over de invulling van de nieuwe wet
WBTR die op 1 juli 2021 voor hen gaat gelden.

Wat is het verschil tussen statuten en het
huishoudelijk reglement?
Statuten
De statuten zijn de ‘spelregels’ van de organisatie.
Statuten bevatten de regels en bepalingen van een
rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van
vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Je
kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook via de
notaris doen. Naast statuten kun je ook een
huishoudelijk reglement maken.
Wat staat er in de statuten?
Stichting
- Naam van de stichting;
- Vestigingsplaats;
- Doel van de stichting;
- Manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
- Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt
opgeheven.
Vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid)
- Naam van de vereniging;
- Vestigingsplaats;
- Doel van de vereniging;
- Verplichtingen van de leden tegenover de
vereniging;
- Manier van bijeenroepen van Algemene
Ledenvergadering;
- Bestemming van het eigen vermogen van de
vereniging als de vereniging stopt.
Huishoudelijk reglement
Hierin regel je de wijze waarop de rechtspersoon in
de dagelijkse praktijk opereert. Het voordeel is dat je
dat reglement zelf kan wijzigen.
Niet alles regel je in de statuten. Andere regels schrijf je
als organisatie op in een huishoudelijk reglement. De
organisatie kan deze gemakkelijk zelf veranderen. In dit
reglement staan zaken als:
1. Hoe word je lid, hoe zit het met de contributie?
2. Wat zijn de taken en bevoegdheden van het
bestuur?
3. Hoe besluiten het bestuur en de leden?
4. Wanneer wordt er vergaderd?
5. Wat zijn de regels voor gebruik van faciliteiten door
leden.

Bronnen: www.wbtr.nl stappenplan, www.doehetzelfnotaris.nl, www.ondernemersplein.kvk.nl , www.stichtingoprichten.nl/ ,
www.personeelsvereniging.nl

1

Checklist:
Wij hebben duidelijke
afspraken over
Bespreek de volgende onderwerpen in het bestuur,
beschrijf ze duidelijk in je statuten of wel huishoudelijk
reglement en zo voorkomen we samen nare gevolgen.
 Hoe we omgaan met tegenstrijdig belang
De wet beschrijft tegenstrijdig belang als: een
bestuurder die direct of indirect een persoonlijk belang
heeft bij een bepaalde beslissing en moet dus kiezen
tussen eigen belang of vereniging- of stichtingsbelang.
Voorbeeld
Persoon A is bestuurslid en heeft een eigen
schildersbedrijf. Het clubgebouw kan wel een nieuwe
laag verf gebruiken vindt Persoon A en maakt een
speciale prijs voor de organisatie.
Mag persoon A mee besluiten of niet?
Voorbeeld afspraken
Bij tegenstrijdig belang hebben wij afgesproken dat
 de bestuurder of commissaris niet mag
deelnemen aan besprekingen of besluitvorming
over onderwerpen. Omdat hij/zij een persoonlijk
belang heeft dat strijdig is met het belang van de
vereniging of stichting.
 Hoe we omgaan met Toezicht
Een toezichthoudend orgaan is een groep personen die
gezamenlijk toezicht houden op het handelen van het
bestuur van de vereniging of stichting. De wet noemt
dit een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.
De meeste jeugd- en jongerenorganisaties hebben geen
toezichthoudend orgaan. Heb je deze wel dan is het van
belang dat duidelijke afspraken zijn over wie wat doet,
welke bevoegdheden wie heeft en welke rechten en
plichten.
Voorbeeld afspraken
 Wij hebben geen toezichthoudend orgaan.
 Wij hebben een Raad van Toezicht (RvT).
 Wij hebben een Raad van Commissarissen (RvC).
 De verdeling van taken en bevoegdheden van
bestuur en Rvt/RvC is als volgt:

 Hoe we omgaan met afwezigheid van één of
meerdere bestuursleden.
Eén of meer bestuursleden (of commissarissen indien
van toepassing) zijn afwezig. Voor dergelijke situaties
moet je als organisatie een regeling treffen. Dit heet in
de wet een belet- en ontstentenisregeling
Belet is als een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan
of niet mag uitoefenen en Ontstentenis is als een
bestuurder ophoudt bestuurder te zijn.
Voorbeeld
Het bestuur neemt maandag een besluit over het wel
of niet aanschaffen van een grote dure partytent
voor activiteiten als kamp en KVW. Een bestuurslid is
helaas ziek en kan niet aanwezig zijn.
Kan het overige bestuur toch besluiten om te tent
aan te schaffen of niet?
Voorbeeld afspraken
Bij belet of ontstentenis hebben wij afgesproken dat
 bij besluiten over uitgaves hoger dan 1.000 euro
altijd het hele bestuur aanwezig moet zijn
 bij financiële besluiten minimaal 3 bestuursleden
aanwezig moeten zijn
 bij overlijden van de 3e persoon, de overige
bestuursleden bevoegd blijven om beslissingen te
nemen ook al zijn we onder het minimumaantal
bestuursleden gekomen.
 de overige bestuurder(s) belast met het besturen
 Hoe we omgaan met een bindende voordracht
Bij een bindende voordracht kan een orgaan binnen of
buiten de vereniging bepalen wie in het bestuur wordt
of worden benoemd. Die bevoegdheid moet in de
statuten zijn vastgelegd.
Deze situatie komt niet vaak voor bij jeugd- of
jongerenorganisaties, mocht dit wel zijn dan verwijzen
we jullie graag door naar wbtr.nl
 Hoe we omgaan met tekenbevoegdheid
Het bestuur is als geheel tekenbevoegd. Dat houdt in
dat de bestuurders namens de vereniging of stichting
contracten mogen tekenen of rechtshandelingen
kunnen uitvoeren. Wie alleen mag tekenen en wie met
anderen moet tekenen, staat in de statuten. Hierin kun
je voorwaarden opnemen over de tekenbevoegdheid
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 Hoe we omgaan de raadgevende stem
De WBTR verplicht verenigingen om bestuurders en
commissarissen een raadgevende stem te geven in de
ALV. Een raadgevende stem houdt in dat een
bestuurder de gelegenheid heeft of krijgt bij een
algemene ledenvergadering (ALV) om een advies te
geven aan de leden. Of om inhoudelijk te reageren op
een voorgesteld besluit
Voorbeeld
Binnen de organisatie is sprake van onenigheid. Een
meerderheid van de leden komt tijdens de algemene
ledenvergadering tot de conclusie dat een bestuurder
moet worden geschorst of ontslagen. Dit is echter
niet de opvatting van het bestuur. In zo'n geval
hebben alle bestuurders en commissarissen het recht
hun advies aan de ALV te geven. Krijgen ze die kans
niet, dan kan het besluit van de ledenvergadering
door de rechter worden vernietigd. De bestuurder
kan niet worden geschorst of ontslagen, blijft in
functie en blijft bevoegd om besluiten te nemen
Voorbeeld afspraken
Wij hebben afgesproken dat
 Wij alle bestuurders en commissarissen
uitnodigen voor een algemene ledenvergadering.
 Ook als ze geen lid zijn van de vereniging.
 wij dit opnemen het bestuursreglement.
 wij bestuurders en commissarissen toestaan om
tijdens de ALV een raadgevende stem uit te
brengen.
 wij deze afspraak jaarlijks bekijken om te zien of
dit allemaal conform afspraak gebeurt.
 Hoe we omgaan met aannemen van nieuwe
bestuursleden
Niet elke organisatie heeft de luxe dat nieuwe
vrijwilligers zich spontaan aanmelden. Sterker nog, er
moet er steeds grotere inspanning worden gedaan om
de medewerking van vrijwilligers te verkrijgen en te
behouden.
Ben bewust wie je een bestuursfunctie geeft. Er zijn
verschillende factoren die een dreiging/risico kunnen
vormen voor de organisatie. Denk aan:
- Kennis en vaardigheden
- Het (minimum) aantal bestuursleden
- Het aantal familieleden in het bestuur

- De achtergrond van bestuursleden
- Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag
- De integriteit van bestuursleden (handelen
vereniging- of stichtingsbelang, eerlijk, oprecht)
 Hoe we omgaan met meervoudig stemrecht.
In de statuten van organisatie is vastgelegd hoe het zit
met het stemrecht van bestuursleden. Doorgaans
hebben alle bestuursleden één stem. Maar soms is er in
de statuten een regeling opgenomen dat een
bestuurslid meer stemmen kan uitbrengen. Dit noemen
we meervoudig stemrecht.
Voorbeeld
Persoon A is verantwoordelijk voor het onderhoud
binnen de taakverdeling van het bestuur. Wanneer
een stemming wordt gehouden over dit onderwerp,
kan persoon A met zijn stem de andere bestuursleden
‘overrulen’
Voorbeeld afspraken
Bij meervoudig stemrecht hebben wij afgesproken
 Dat het meervoudig stemrecht voor onze
vereniging of stichting niet van toepassing is
 Dat wij meervoudig stemrecht hebben in onze
vereniging of stichting.
 Dat de voorzitter een dubbele stem krijgt ingeval
van gelijke stemmen.
 Dat de penningmeester een dubbele stem krijgt
ingeval van gelijke stemmen.
 Dat dubbele stemmen alleen maar tellen als er
maximaal 1 afwezig bestuurslid is.
 Dat dubbele stemmen alleen maar tellen als het
bestuur voltalig aanwezig is.
 Dat dubbele stemmen alleen maar tellen als er
minimaal 5 bestuursleden aanwezig zijn.
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 Hoe we omgaan met de taakverdeling binnen het
bestuur
Voor alle bestuursleden is het prettig te weten wat er
van hen wordt verwacht en om te weten wat anderen
doen.
Voor elke vrijwilliger is een functiebeschrijving handig.
De vrijwilliger krijgt daarmee zicht op taken en de
tijdsinvestering die gevraagd wordt.
Voorbeeld taakomschrijving Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol
behelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het
bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende
taken:
 Het leiden van de vergaderingen;
 De verschillende bestuurstaken coördineren;
 Optreden als het gezicht van de stichting voor de
buitenwereld (congressen e.d.);
 De uitvoering van de bestuurstaken controleren.
Voorbeeld taakomschrijving Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de
financiële zaken voor de stichting. Hij/zij beheert het
geld en voert onder andere de volgende taken uit:
 Bijhouden van het kasboek;
 Verrichten van betalingen;
 Het bestuur op de hoogte houden van de
financiële gezondheid van de stichting;
 Het financieel jaarverslag opstellen;
 De begroting opstellen.
Voorbeeld taakomschrijving Secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij
documenteert het handelen van het bestuur en zorgt
voor de schriftelijke communicatie naar de
buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de
volgende taken:
 De ingekomen stukken archiveren;
 Notuleren bij vergaderingen;
 Brieven en (pers)berichten schrijven voor de
stichting.
Aanvullingen kunnen zijn:
 Bijhouden sociale media of de mail;
 Verslaglegging van activiteiten t.b.v. de subsidie
aanvraag;
 Vergunningen aanvragen.



Hoe we omgaan met de bevoegdheden van
bestuursleden
Daarnaast hoort bij elke taak een bepaalde mate van
bevoegdheden. Het is écht noodzakelijk om bewust om
te gaan met bevoegdheden want deze brengen risico’s
met zich mee. Door te reflecteren op je organisatie met
vragen, maak je de risico’s inzichtelijk en kun je hierop
anticiperen door duidelijke afspraken te maken.
Voorbeeldvragen over de bevoegdheden
 Heeft een functie een doorslaggevende stem, zoals
de voorzitter?
 Heeft een penningmeester de bevoegdheid om alle
betalingen alleen te doen?
 Is er bij betalingen altijd een vier-ogen-principe?
Een bestuurslid zet betaling klaar en een ander
bestuurslid voert uit? Of met minimaal 2
bestuursleden betalingen uitvoeren? En vanaf welk
bedrag?
 Heeft alleen de penningmeester toegang tot de
bankrekening?
 Tot welk bedrag is een verenigingsbestuur
gemachtigd financiële besluiten te nemen zonder
toestemming van ALV?
 Hoe lang mag iemand bestuurslid zijn?
 Wie heeft toegang tot de Kamer van Koophandel?
 Wie heeft de bevoegdheid om subsidie aanvragen
in te dienen?
 Wie heeft de bevoegdheid om verzekeringen af te
sluiten?
 Heeft de vereniging geen raad van commissarissen
of is er geen accountant ingeschakeld? Dan is de
vereniging verplicht een kascommissie in te stellen.
 Waarvoor moet de vrijwilliger toestemming voor
hebben?
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Aansprakelijkheid
De vereniging of stichting als rechtspersoon zelf
aanspreekbaar voor het niet nakomen van afspraken of
eventuele schade welke is ontstaan bij derden en is toe
te rekenen aan het handelen van de vereniging.
De echtspersoon is aansprakelijk voor schulden en de
bestuurders in principe niet. Er zijn uitzonderingen op
deze regel. Bestuurders zijn namelijk wel aansprakelijk
bij wanbestuur/ onbehoorlijk bestuur.
Wanbestuur/ onbehoorlijk bestuur
Als u uw taak als bestuurder onbehoorlijk vervult,
dan kan de rechtspersoon de schade op u verhalen.
Dit heet 'interne bestuurdersaansprakelijkheid'. Dit
kan alleen bij een 'ernstig verwijt'.
Voorbeeld
De vrijwillige penningmeester geeft aan dat hij het zo
druk heeft gehad met zijn werk dat het opmaken van
de jaarstukken is vertraagd. Het is een
gerespecteerde vakcollega, waarvan niemand weet
dat hij gokschulden heeft. Na een jaar komt het
bestuur erachter dat de bankpas is gebruikt voor
forse privé-uitgaven. De leden stellen de
bestuursleden aansprakelijk. Ze hebben onvoldoende
waarborgen ingebouwd om misbruik te voorkomen.
Voorbeeld
De penningsmeester brengt de vereniging of stichting
in de problemen doordat hij de financiële
administratie ernstig verwaarloost of doordat hij een
lening afsluit tegen een veel te hoge rente.
Wanneer kun je als bestuurder aansprakelijk zijn?
De organisatie zelf kan je aansprakelijk stellen voor
schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Dan ben je
dus mogelijk aansprakelijk richting de organisatie
Een derde persoon/instantie/bedrijf buiten de
organisatie kan je bij onbehoorlijk bestuur aansprakelijk
stellen. Dan ben je mogelijk aansprakelijk richting deze
derde. Daarnaast zijn er nog uitzonderingen:
 Niet ingeschreven bij de KvK
Zolang de rechtspersoon na de oprichting bij de notaris
niet is ingeschreven bij de KvK, kunt u als bestuurder
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor
handelingen die namens de rechtspersoon zijn verricht.

 Informele vereniging
Bestuurt u een vereniging die niet is opgericht via de
notaris? Dan zijn de vereniging en het bestuur beide
aansprakelijk voor de financiële verplichtingen.
 Onrechtmatige daad
Uit de rechtspraak blijkt dat als u als bestuurder een
‘onrechtmatige daad’ begaat, u persoonlijk
aansprakelijk kunt worden gesteld door de gedupeerde.
Voorbeeld
U doet een aankoop, terwijl u weet dat de
rechtspersoon dit niet kan betalen. De verkoper kan u
dan persoonlijk aansprakelijk stellen voor de
openstaande schuld. Zo kan dus door de bescherming
van een rechtspersoon heen worden geprikt.
Voorbeeldenafspraken
Wij hebben afgesproken dat
 de huidige bestuursleden goed geïnformeerd zijn
over de aansprakelijkheid
 (nieuwe bestuursleden) goed worden
geïnformeerd over:
- de financiële toestand van de organisatie;
- de bevoegdheden die zij hebben;
- de werkafspraken;
- de handelswijze van het bestuur zoals de
statuten (en/of reglementen) voorschrijven;
- de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 bestuurders als volgt handelen
- Blijf bij het uitvoeren van je bestuurstaken
binnen je bevoegdheden.
- Handel conform de wet, statuten en eventuele
bestuursreglementen.
- Voorkom dat sprake is van tegenstrijdig
belang.
- Voldoe aan de administratieplichten.
- Ga geen overeenkomsten aan waarvan je weet
dat de rechtspersoon die niet kan nakomen.
- We zorgen ervoor dat de organisatie voldoet
aan andere relevante wetten zoals de AVG.
 bij het neerleggen van een bestuursfunctie de
volgende zaken worden geregeld:
- Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt
duidelijk vastgelegd.
- De uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
- Decharge van de bestuurstaken.
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Verzekeringen
Hoe is de organisatie verzekerd? En de vrijwilligers?
 Vrijwilligersverzekering
Nagenoeg alle gemeenten hebben voor de
vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers die
werkzaam zijn binnen de gemeente een
vrijwilligersverzekering afgesloten.
Vrijwilligersorganisaties zijn middels deze collectieve
verzekering met hun vrijwilligers verzekerd tegen de
risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het
uitvoeren van vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen
voor de vrijwilligers die voor je werken. Deelnemers en
bezoekers van je activiteiten zijn niet via deze polis
verzekerd.
De verzekering geeft dekking aan:
 aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 aansprakelijkheid van de organisatie
 bestuurdersaansprakelijkheid
 ongevallen
 persoonlijke eigendommen
 schade verkeersdeelnemers
 rechtsbijstand
In de polis lees je de details.
De zogenaamde risicoaansprakelijkheid valt niet onder
deze verzekering. Voor deze risicoaansprakelijkheid
dient de vereniging of stichting een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De
schuldaansprakelijkheid van de rechtspersoon valt wel
onder de dekking van de Vrijwilligerspolis.

Schuldaansprakelijkheid
Schuldaansprakelijkheid is een vorm van
aansprakelijkheid (er wordt jou iets aangerekend),
waarbij je zelf schuld hebt en je iets te verwijten valt.
Dit kan zijn doordat je letterlijk iets doet, of juist
doordat je iets nalaat.
Zie vorige pagina het kopje:
wanbestuur/onbehoorlijk bestuur
 Opstalverzekering
Heeft jullie organisatie een eigen gebouw, dan is een
opstalverzekering noodzakelijk.
 Inboedelverzekering
Het is raadzaam als je ‘verplaatsbare’ eigendommen in
je clubgebouw of elders opgeslagen spullen te
verzekeren met een inboedelverzekering. De meeste
verzekeraars bieden pakketpolissen aan, waarin alle
gewenste verzekeringen zijn opgenomen.
 Evenementenverzekering
Organiseer je wel eens grotere evenementen? Dan kan
het zinvol zijn om hiervoor een
evenementenverzekering af te sluiten.
Tip
Laat je in ieder geval goed informeren door je
verzekeraar! Daarbij kan het geen kwaad om bij
meerdere aanbieders te informeren.

Risicoaansprakelijkheid
Risicoaansprakelijkheid is een vorm van
aansprakelijkheid (er wordt jou iets aangerekend),
zonder dat je er zelf schuld aan hebt en zonder dat je
iets te verwijten valt.
Een voorbeeld:
Voorbeeld risicoaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk
bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw
valt, boven op het hoofd van een bezoeker. Of aan
een bezoeker die in de kantine van de kapotte
barkruk valt. Of aan monteur die uitglijdt op de vloer
die net gedweild is.
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Tips voor interne borging en statuten
Tip
Draag zorg dat het bestuur inzicht heeft in alle
gemaakte afspraken.

Tip
Voor de WBTR is een overgangstermijn van vijf jaar,
ingaande 1 juli 2021.

Tip
Maak inzichtelijk welke functies en taken zich en
waar in de organisatie bevinden. Een organogram
helpt hierbij

Tip
De WBTR gaat per 1 juli 2021 in, het kan voorkomen
dat de statuten bepalingen bevatten welke niet meer
kloppen, met de dan geldende wet. Het is beter om
dit bij de notaris te regelen, nu de genomen stappen
nog vers in het geheugen staan.

Voorzitter

Secretaris

Algemene
activiteiten

Penningmeester

KVW

Sinterklaas

Tip
Breng de taken van vrijwilligers in kaart en bepaal
welke bevoegdheden hierbij horen.
Tip
Zorg voor een ongelijk aantal bestuursleden in
verband met de stemverhouding.
Tip
Denk als vereniging eraan dat de ledenvergadering
akkoord moet gaan met de eventuele voorgestelde
statutenwijzigingen. Maak er een agendapunt van.
Tip
Start bij het begin, de huidige statuten. Als ieder
bestuurslid de statuten grondig doorleest en
markeert wat voor hem/haar onduidelijk is. Tijdens
de vergadering bespreken jullie de gemarkeerde
punten. Doe dit vervolgens ook met het huishoudelijk
reglement.
Tip
Betrek het gehele bestuur bij de wijzigingen, dus ook
nieuwe bestuursleden.

Tip
Maak gebruik van jullie netwerk, wellicht kennen
jullie iemand met een juridische achtergrond die jullie
kan helpen.
Tip
Wij zijn partners van www.wbtr.nl , dit betekent dat
leden van Jeugdwerk Limburg 50% korting krijgt op
het stappenplan en verdere service.
Tip
Laat je informeren over de consequenties van de
nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen tijdens
het gratis Webinar van www.wbtr.nl . Met uitleg
over handig stappenplan om invulling aan de wet te
geven. De volgende Webinar is:
Webinars en bijeenkomsten – WBTR-programma
Tip
Veel informatie over en van de notaris vind je op
www.doehetzelfnotaris.nl
Tip
Veel informatie over de rechtsvorm en de wet vind je
op www.ondernemersplein.kvk.nl
Tip
Veel informatie over het oprichten van een stichting
vind je op www.stichtingoprichten.nl
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