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Programma 21 juni

1. Inleiding: hoofdpunten wet

2. Toelichting aanpassing statuten

3. Verzekeringen

4. Vragen



WBTR – Hoofdpunten wet (1)

Algemeen

• Ingangsdatum wet: 01-07-2021

• Tijd om statuten aan te passen tot 01-07-2026

• Wel of niet aanpassen statuten: hangt van eigen situatie af

• In geval van problemen: wet gaat boven de statuten 

• Statutenwijziging kan alleen via de notaris. Huishoudelijk reglement 
kan het

bestuur zelf opstellen, vaststellen en wijzigen.



WBTR – Hoofdpunten wet (2)

Doel van de wet

A) Tegengaan van:

- wanbestuur

- onverantwoordelijk financieel beheer

- misbruik van positie

- andere ongewenste activiteiten binnen het bestuur

B)   Kwaliteit van besturen verbeteren



WBTR –hoofdpunten wet (3)

Deze doelen hebben gevolgen voor stichtingen verenigingen:

1.1 Keuze bestuursmodel (heroverwegen)

1.2 Aanvullende regels aansprakelijkheidstelling 

1.3 Gezamenlijke plicht voorkomen financieel wanbeheer

1.4 Aanscherpen omschrijving behoorlijke taakvervulling

1.5 Belang eigen organisatie voorop



WBTR – Hoofdpunten wet (4)

1.1 Keuze bestuursmodel

De eerder gemaakte keuze (beschreven in statuten) mag heroverwogen:

- Collegiaal bestuur: alle bestuursleden gelijkwaardige stem 

of:

- Bestuur + Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) 

of 

- Monistisch model (bestuur  + RvT ineen = uitvoerend èn controlerend)



WBTR – Hoofdpunten wet (5)

1.2 Aansprakelijkheidstelling bestuurder

Elke bestuurder is wettelijk verplicht zijn taken behoorlijk te vervullen

Bij onbehoorlijk bestuur (wanbestuur) – waaruit (grote) schade 

voortvloeit – kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden.

Dit speelt wanneer sprake is van ernstig, verwijtbaar handelen



WBTR – Hoofdpunten wet (6)

1.3 Voorkomen financieel wanbeheer / malversaties 

Door afspraken te maken over:

• Beperking contant geldverkeer

• Sluitende procedures rondom contante geldstromen

• Periodieke controle van alle betalingen

• Jaarlijkse controle door kascommissie (vereniging èn stichting)

• Betalingen aan bestuurders



WBTR – Hoofdpunten wet (6)

1.3 Voorkomen financieel wanbeheer / malversaties 

Door afspraken te maken over:

• Twee bestuursleden die (grotere) facturen en betalingen fiatteren

• Daglimiet voor betalingen

• VOG voor nieuwe bestuursleden

• Meerdere offertes vragen bij grote investeringen

• Administratie bijhouden van alle bezittingen

• Jaarstukken op tijd af hebben en waar nodig publiceren (website etc.)



WBTR – Hoofdpunten wet (7)

1.4 Behoorlijke taakvervulling bestuursleden

Dat betekent o.a.

• Bekend met statuten 

• Geen financiële verplichting aangaan die organisatie niet aankan

• Maatregelen nemen tegen risico’s (organisatorisch + verzekeringen)

• Bestuursleden letten op elkaar

• Bestuur vergadert regelmatig – legt verantwoording af over taken

• Besluiten worden goed vastgelegd in de notulen

• Langdurig zieke bestuurders worden adequaat vervangen



WBTR – Hoofdpunten (8)

1.5 Belang eigen organisatie voorop

Dat betekent:

 Bestuurders en toezichthouders zijn verplicht zich bij het vervullen van 
hun taak te richten op het belang van de organisatie.

 Zij beslissen altijd in het belang van de organisatie en durven elkaar 
kritische vragen te stellen.



WBTR – Aanpassing statuten

WBTR: aanleiding de statuten op diverse punten aan te passen:

1. Verandering bestuursmodel (indien van toepassing)

1. Opname tegenstrijdige belangenregeling

2. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

3. Ontstentenis- en beletregeling

Extra: aanvullende gronden voor ontslag bestuurder door de rechter; 
En voor verenigingen: rol ALV bij bindende voordracht, raadgevende stem bestuurders



WBTR – Aanpassing statuten (1)

2.1 Tegenstrijdig belangregeling

Een bestuurslid moet altijd in het belang van de organisatie beslissen.

Als een bestuurslid een eigen belang of tegenstrijdig belang heeft , neemt 

hij/zij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover.

 Bij een vereniging kan de ALV de besluitvorming overnemen.

 Bij een stichting beslist altijd het bestuur – leg daarom overwegingen bij het 

besluit schriftelijk goed vast!



WBTR – Aanpassing statuten (2)

2.2 Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

Nieuw: een bestuurder kan niet méér stemmen uitbrengen dan de andere 
bestuursleden tezamen. 

Dit voorkomt dat één bestuurder zijn zin kan doordrukken.

Dit kan ook gaan om het uitspreken van een veto.

Als dit anders dan hier bedoeld in de statuten staat, moeten die worden aangepast.



WBTR – Aanpassing statuten (3)

2.3 Ontstentenis- en beletregeling

Belet: een bestuurder kan/mag tijdelijk zijn functie niet uitoefenen

Ontstentenis: een bestuurder houdt op bestuurder te zijn.

Doel regeling: activiteiten organisatie door laten gaan bij afwezigheid van één 
of meer bestuurders.

Als er maar één bestuurder over is – of alle bestuurders weg zijn – dient de ALV 
of een zgn. continuïteitscommissie een persoon aan te wijzen die de 
organisatie bestuurt.



WBTR – Aanpassing statuten of 
toevoegen aan (huishoudelijk) reglement

Bindende voordracht

- Indien maar 1 kandidaat beschikbaar bij vacature bestuurder wordt 
deze vaak aangesteld. De ALV kan deze bindende regel opheffen.

Raadgevende stem

- Bestuurders hebben een raadgevende stem – mogen visie geven op 
voorgenomen besluiten. Als zij daarvoor geen kans krijgen kan het 
besluit herroepen worden.

Ontslag bestuurders van stichtingen

- De rechter kan bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing taak of 
andere gewichtige redenen.



WBTR – Verzekeringen – check!

Checklist verzekeringen

 Ga na welke risico’s je organisatie loopt:

a) Met hoog continuïteitsrisico (schade aan gebouwen etc. & gevolgschade

b) Met beperkt continuïteitsrisico (juridische kosten bij geschil, niet 
doorgaan van evenementen en schade bij reizen)

c) Indirecte en overige (schade in verkeer, door ongeval, wanbestuur e.d.)

 Ga na met welke verzekeringen je deze risico’s afdekt

 Check je eigen verzekeringsportefeuille – bespreek die in het bestuur

 vraag evt. expert van verzekeringsmaatschappij / vraag meerdere offertes



WBTR – Verzekeringen – overzicht!

De risico’s De verzekering

Aansprakelijkheidsrisico voor de stichting Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Schade aan stichtingsgebouwen / inventaris Brand-/ opstalverzekering

Gevolgschade na schadegebeurtenis Bedrijfsschadeverzekering

Juridische kosten in verband met geschil Rechtsbijstandsverzekering

Schade in verband met evenementen Evenementenverzekering

Schade bij reizen reisverzekering

Schade in verkeer met auto Schade-inzittendenverzekering

Schade waarvoor bestuurders in privé aansprakelijk 
kunnen zijn

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Schade door ongevallen Ongevallenverzekering



WBTR – korte toelichting

Vragen en nagesprek

Dank voor jullie aandacht en veel succes!


