FACTSHEET
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “WBTR”)
inwerkingtreden. De WBTR geeft nadere regels voor verenigingen en stichtingen, die nu al voor
de BV’s en de NV’s gelden. Dit heeft gevolgen voor de bestuurders en toezichthouders van
stichtingen en verenigingen. In deze factsheet wordt de WBTR toegelicht en worden concrete
acties genoemd die stichtingen en verenigingen moeten en kunnen doorvoeren.

Praktisch
De WBTR geldt voor álle verenigingen en stichtingen. Pak je statuten er dus bij en vergelijk
deze met de verplichte en de mogelijke wijzigingen van de WBTR die hieronder als “acties” zijn
beschreven. Een uitgebreidere toelichting op en voorbeelden van de verschillende aspecten
van de WBTR kun je vinden in de toelichting bij deze factsheet.

Aansprakelijkheid bestuurders
Bestuurders en commissarissen moeten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang
van de vereniging of stichting richten. Zij lopen ook het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden.
Actie
➔

Controleer wat de doelomschrijving van de vereniging of stichting is en of dat nog
passend is met de werkelijkheid. Het is namelijk aan de bestuurders om handelingen te
verrichten in lijn met de doelomschrijving. Klopt de doelomschrijving niet meer? Pas het
aan!

➔

Controleer de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraars
zullen naar alle waarschijnlijkheid hun voorwaarden aanpassen. Sommige hebben dat nu
ook al gedaan.

Tegenstrijdig belang
In het geval van een tegenstrijdig belang bij een besluit, van een bestuurder of commissaris,
heeft de WBTR een escalatieregeling. Deze regeling is schematisch weergegeven in de bijlage
bij deze factsheet.
Actie
➔

Controleer de statuten op een bepaling waarin het tegenstijdig belang in wordt behandeld.
o

Staat er niets in de statuten? Dan geldt de wet en hoeft er in principe niets
aangepast te worden.

o

Staat er wel iets in de statuten? Controleer dan of de regeling in strijd is met de
WBTR. Zo nee, dan hoeft deze niet aangepast te worden. Zo ja, dan is een
statutaire aanpassing noodzakelijk.

Marxman Advocaten is actief betrokken in de sportbranche. Door de samenwerking met diverse overkoepelende
(sport)organisaties, zoals SRO en VSG, staat Marxman verenigingen en ondernemingen bij in hun juridische, sportgerelateerde kwesties.

LET OP: was er een tegenstrijdig belang en is toch een besluit genomen? Dan kan binnen één
jaar iedereen de vernietiging van dat besluit inroepen.

Stemrechten
Nieuw in de WBTR is dat het meervoudige stemrecht wordt beperkt. Eén bestuurder kan dan
niet langer meer stemmen uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Hetzelfde
geldt voor commissarissen.
Mogelijke actie
➔

Bevatten de statuten nu een bepaling die in strijd is met de beperking van het meervoudige
stemrecht? Dan vervalt deze bepaling automatisch, afhankelijk van wat zich eerder
voordoet: de eerste statutenwijziging na de inwerkingtreding van de WBTR óf vijf jaar
nadat de WBTR in werking is getreden.

Belet (verhinderd) en ontstentenis (onmogelijk)
De WBTR vereist dat de statuten moeten aangeven wie er beslissingen mag nemen als niemand
van het bestuur dat meer kan. Zie de toelichting bij deze factsheet voor een uitleg van belet
en ontstentenis.
Actie
➔

Mochten de statuten nog geen bepaling bevatten over belet en ontstentenis, dan moet
deze worden toegevoegd;

➔

Mogelijk kan het begrip ‘belet’ nader worden uitgewerkt in de statuten. Bijvoorbeeld door
ook het tegenstrijdig belang hieronder te laten vallen.
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(sport)organisaties, zoals SRO en VSG, staat Marxman verenigingen en ondernemingen bij in hun juridische, sportgerelateerde kwesties.

Bijlage: escalatieregeling WBTR
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