
Agendapunt 9. Aanpassing statuten aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Op  1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden. Deze wet – in het leven geroepen na de Vestia-

affaire - regelt specifieker de verantwoordelijkheden van besturen van verenigingen en stichtingen. 

De wet bepaalt, dat binnen 5 jaar de statuten van de verenigingen en stichtingen moeten worden 

aangepast aan deze WBTR.  

Deze aanpassingen behelzen o.a.  

a. de taakstelling van het bestuur 

De WBTR bepaalt, dat het bestuur zich moet richten naar het belang van de vereniging. 

b. hoe te handelen bij tegenstrijdig belang 

Bij tegenstrijdig belang, mag volgens de WBTR niet worden deelgenomen aan de 

beraadslagingen binnen het bestuur en mag  niet worden mee besloten door het 

betreffende bestuurslid. 

c. hoe te handelen bij belet en ontsteltenis van het bestuur 

De WBTR bepaalt, dat – indien er geen bestuur is door belet of ontsteltenis – een 

continuïteitscommissie het bestuur van de vereniging overneemt. De leden van deze 

continuïteitscommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Deze 

continuïteitscommissie moet zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering bijeenroepen 

om de voortgang van de vereniging te bespreken.  

Het bestuur stelt voor om tot lid van de continuïteitscommissie te benoemen de heren Ab 

van der Elst en Hans van Dam. 

d. de aansprakelijkheid van het bestuur 

Als het bestuur de belangen van de vereniging niet goed in acht neemt, zegt de WBTR dat 

het bestuur aansprakelijk is voor de gevolgen. De rechter handelde hier al naar, zonder dat 

dit in een wet was geregeld, maar nu is dit wettelijk vastgelegd. 

e. het toezicht op het bestuur. 

Nadrukkelijk is nu bepaald, dat de algemene ledenvergadering van de vereniging toezicht 

uitoefent op het bestuur en het bestuur op het matje kan roepen, als de algemene 

ledenvergadering vindt, dat het bestuur het belang van de vereniging niet goed behartigt. 

Mede met gebruikmaking van een door de Sportstichting Zuidplas georganiseerde online-

bijeenkomst en modelstatuten van o.a. de KNGU en de KNVB is een ontwerp gemaakt van deze 

statutenwijzigingen. 

De notaris heeft dit ontwerp beoordeelt en kan zich in dit ontwerp vinden. Het bestuur stelt voor de 

statuten aan te passen conform het ontwerp en door de notaris te laten vastleggen.  

U vindt deze ontwerp-statuten onder Nieuws op de website van de vereniging. 

 


