
Samenvatting WBTR voor NIVO ALV 

 

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. 

Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij 

worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te 

voorkomen. Sommige bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en 

stichtingen, ook als daarin geen grote geldsommen omgaan.  

Wat staat er in de WBTR?  

Beperking meervoudig stemrecht  

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij 

stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem  zwaarder weegt dan die van 

een ander bestuurslid. Dat mag, maar een bestuurder mag op grond van de WBTR niet méér 

stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen. Dit om machtsmisbruik te voorkomen.  

Afwezigheid van bestuursleden 

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over het opvullen van het bestuur bij niet-

functioneren, ziekte of ontslag van bestuurders. Dat kan bij de eerstkomende statutenwijzing worden 

verwerkt. Dit om misverstanden hierover te voorkomen en ook eventueel misbruik van de 

omstandigheden door de achterblijvende bestuurders.  

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement 

Bestuurders kunnen bij faillissement van de vereniging door de curator persoonlijk aansprakelijk 

worden gesteld. Dan moet er dan wel sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Dit is om te 

voorkomen dat men zich “verschuilt” achter de penningsmeester of de kascommissie. Er is geen 

reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert. 

Tegenstrijdig belang 

De WBTR bepaalt dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp 

niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan 

worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. Dit geldt bijvoorbeeld 

bij een bestuurslid dat een opdracht verstrekt aan een leverancier en tegelijk een klusje bij hem thuis 

laat uitvoeren. Of een opdracht geeft aan een “kennis”.  

Statutenwijziging 

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De 

wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging 

automatisch worden meegenomen. Dit moet wel binnen de komende vijf jaar.  

Gevolgen voor NIVO 

De wet is ingegaan per 1 juli en dus ook voor ons van kracht. Ook al hebben we de statuten nog niet 

aangepast, moeten we al wel handelen in de geest van de wet. Het bestuur weet dit al en jullie als 

leden nu ook.  



Er is een organisatie die verenigingen helpt met een stappenplan om ervoor te zorgen dat je 

zorgvuldig alle wijzigingen doorloopt. We betalen hiervoor een klein bedrag per maand en hebben zo 

toegang tot een stappenplan en ook advies.  

De statuten van de vereniging moeten binnen 5 jaar worden aangepast, maar ons streven als bestuur 

is om dit binnen het jaar te doen. Er is hierover ook contact met de gemeente Hoorn, omdat alle 

sportverenigingen hier mee te maken krijgen, om te zien of er een soort groepskorting bij een notaris 

gekregen kan worden. Maar de eerste reactie van de gemeente tijdens een webinar was niet zo 

enthousiast om dit op te pakken.  

 


