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 Achtergrond WBTR

 Voor wie geldt de WBTR?

 Belangrijkste wijzigingen

 Tips

 Vragen



 Behoefte aan uniformering rechtspersonenrecht

 Voorkomen van wanbeleid

 Aanvulling en verduidelijking 



 Alle verenigingen 
formeel en informeel
commercieel en niet-commercieel
klein en groot
lokaal en regionaal
vrijwilligers en professionals.

 Per 1 juli 2021 treedt de wet in werking.



 Toezicht

 Taakvervulling bestuurders en toezichthouders

 Uitbreiding hoofdelijke aansprakelijkheid

 Tegenstrijdig-belangregeling

 Meervoudig stemrecht

 Belet- en ontstentenisregeling

 Raadgevende stem 

 Bindende voordracht



 WBTR biedt een wettelijke basis voor de instelling 
van:

- een raad van toezicht;
- een one tier board. 

 Verenigingen zijn niet verplicht om een raad van 
toezicht of one tier board in te stellen.



 Bestuurders en toezichthouders zijn gehouden 
tot een behoorlijke vervulling van de aan hen 
opgedragen taak.

 Een bestuurder/toezichthouder is hoofdelijk 
aansprakelijk wanneer er sprake is van 
onbehoorlijk bestuur/toezicht, tenzij daartoe 
geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.



 Uniforme regeling voor de taakvervulling bestuurders en 
toezichthouders: 

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders en   
toezichthouders zich naar het belang van de vereniging en de 
met haar verbonden onderneming of organisatie.

 Bij onbehoorlijk bestuur in beginsel hoofdelijk 
aansprakelijk. 



 Handelen overeenkomstig de wet en statuten.

 Geen (financiële) verplichtingen aangaan waarvan bekend is dat de 
vereniging die niet kan nakomen.

 Regelmatig vergaderen en onderling verantwoording afleggen van 
de uitvoering van taken. 

 Vastlegging van de besluitvorming.

 Ingrijpen bij wanbeleid medebestuurder.

 Tijdige deponering jaarrekening en voldoen aan administratieplicht.

 Goede kredietbewaking.



 Interne aansprakelijkheid

 Externe aansprakelijkheid

WBTR: de curator kan de bestuurder of toezichthouder van 
alle verenigingen persoonlijk aansprakelijk stellen voor het 
tekort in het faillissement, indien sprake is van onbehoorlijke 
taakvervulling en aannemelijk is dat dit een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement. 

Daarnaast gaan er voor commerciële verenigingen en semi-
publieke verenigingen wettelijk bewijsvermoeden gelden. 



 De WBTR bepaalt dat een bestuurder (of toezichthouder) 
een persoonlijk en 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 toezicht (als die er is) het besluit en anders de 
ALV.

 Op statutaire bepalingen die een tegenstrijdig 
belangregeling bevatten in strijd met de WBTR kan na 
inwerkingtreding van de WBTR geen beroep meer worden 
gedaan. 



 De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder meer dan 
één stem heeft.

 Een bestuurder van een vereniging mag niet méér 
stemmen uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij 
elkaar. 

Kennen de statuten toch zo’n regeling, dan geldt deze tot    
uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR of tot de 
eerstvolgende statutenwijziging als dit eerder is. Daarna 
komt de regeling automatisch te vervallen.



 Verenigingen moeten verplicht in hun statuten opnemen 
wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een 
bestuurder of toezichthouder.

 Verenigingen die geen belet- en ontstentenisregeling in 
hun statuten hebben opgenomen, dienen hun statuten bij 
de eerstvolgende gelegenheid aan te passen.



 Bestuurders hebben een raadgevende stem in de 
algemene vergadering.



 De WBTR heeft onmiddellijke werking.

 Op tegenstrijdig belangregelingen in strijd met de WBTR kan na 
inwerkingtreding van de WBTR geen beroep meer worden gedaan. 

 Indien de statuten geen belet- en ontstentenisregeling kennen, 
moeten de statuten bij de eerstvolgende gelegenheid worden 
aangepast.

 Een statutaire bepaling waarbij een bestuurder of toezichthouder 
meer stemmen kan uitbrengen dan de andere 
bestuurders/toezichthouders tezamen, is geldig tot uiterlijk 5 jaar 
na inwerkingtreding van de WBTR of tot de eerstvolgende 
statutenwijziging (naar gelang welk moment eerder valt).

 Statutenwijziging is niet direct nodig, maar wel aan te bevelen.



Houdt de statuten en regelementen tegen het licht en breng in 
kaart welke bepalingen (op termijn) aangevuld of aangepast 
moeten worden.

Kijk kritisch naar de processen en procedures.

Ga na of er voldoende “checks and balances” zijn, met name 
rondom financiële zaken. 

Overweeg een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten. Is er al een verzekering check de dekking.

Verricht je taak met de nodige zorg en aandacht. En let er op 
dat ook je medebestuurders/toezichthouders dat doen. 



U kunt uw vraag ook mailen naar:

Annelies de Graaf
annelies@spectrumadvocaten.nl

Spectrum Advocaten
Van Eedenstraat 7
2012 EL Haarlem
023-5173377
www.spectrumadvocaten.nl
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