
 
 

Van:  Dagelijks bestuur 
Voor:  Bestuur Heemkundekring Myerle 
Datum:  19 juni 2021 
Betreft:    Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
______________________________________________________________________ 

 
Inleiding 
 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en overige ongewenste activiteiten 
binnen besturen van verenigingen en stichtingen te voorkomen. Per 1 juli 2021 treeft de WBTR in 
werking, alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Hoewel de wet 
oorspronkelijk is opgezet met het oog op grote verenigingen (denk aan woningbouw-
verenigingen) en stichtingen (denk aan liefdadigheidsinstellingen), geldt de wet ook voor 
kleinere verenigingen zoals Heemkundekring Myerle Het hebben van een bestuurders 
aansprakelijkheidsverzekering is geen afdoende maatregel. Het is zeer de vraag of deze 
verzekering dekking biedt indien niet voldaan wordt aan de vereisten vanuit de WBTR. 

 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, wat te regelen? 
 
De WBTR richt zich op de volgende punten: 
1. Goed bestuur 
2. Aansprakelijkheid 
3. Tegenstijdig belang 
4. Belet en ontstentenis 
5. Meervoudig stemrecht 
6. Toezicht 
7. Bindende voordracht (vereniging) 
8. Raadgevende stem (vereniging) 
9. Ontslag bestuurder (stichting) 
10. Statuten 

 
Statuten 
Voor de punten 3, 4 en 5 dienen de statuten gecontroleerd en mogelijk aangepast te worden. 
Hiervoor is een overgangsregeling,  de statuten dienen uiterlijk 1  juli 2026 aangepast te zijn 
aan de WBTR. 

 
Huishoudelijk reglement / stappenplan WBTR 
De andere punten kunnen worden geregeld in een stappenplan of  opgenomen worden in het 
huishoudelijk reglement. Er zijn (nog) geen sanctie bekend als niet wordt voldaan aan de 
datum van 1 juli 2021. We mogen aannemen dat er voor onze vereniging, als het bestuur bezig is 
met de voorbereiding WBTR, er geen sanctie zal volgen. 
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid 
 
Het is goed voor bestuursleden om zich te realiseren dat ieder bestuurslid hoofdelijk 
aansprakelijk ten opzichte van derden is in geval van een (financiële) calamiteit binnen de 
vereniging. Dit geldt in het bijzonder in geval van faillissement, maar ook in een mogelijke 
situatie dat de vereniging een overeenkomst met derden sluit die niet door de beugel kan. Dit 



 
 

heeft overigens niets met de WBTR te maken, dat is nu ook al zo. Om zoveel mogelijk 
beschermd te zijn helpt de WBTR om de zaken goed te regelen. Het is dus eigenlijk meer een 
wet ter bescherming van bestuursleden, dan een sanctionele wet. 
 
Voorstel dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur stelt voor dat zij de procedure om te voldoen aan de WBTR op zich zal 
nemen. Daartoe worden de volgende acties uitgevoerd: 
1. Het bestuur wordt geïnformeerd over de WBTR en de gevolgen daarvan 
2. Het dagelijks bestuur stelt vast in hoeverre de statuten moeten worden aangepast en maakt 

hiervoor een voorstel voor het bestuur. 
3. Het dagelijks bestuur past het huishoudelijk reglement aan om daarmee te voldoen aan de 

WBTR. De aanpassingen worden besproken en vastgesteld in het bestuur. 
4. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat twee maal per jaar in een bestuursvergadering 

de gang van zaken binnen de vereniging geagendeerd wordt om zodoende te blijven voldoen 
aan de eisen uit de WBTR. 

 
Bestuursbesluiten 
 
De volgende besluiten zijn voorgelegd aan het bestuur en met algemene stemmen aangenomen: 
 

1. Het bestuur van Heemkundekring Myerle heeft kennis genomen van het doel van de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de punten waarop de wet zich richt. Het 
bestuur gaat voldoen aan de eisen die de wet stelt door aanpassing van de statuten, daar 
waar dat nodig is, en het opnemen van de vereiste bepalingen in het huishoudelijk 
reglement. 
 

2. De bestuursleden zijn zich bewust van grote belang van een behoorlijke taakvervulling en 
van het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder een faillissement, in privé 
(hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden worden taken naar 
behoren uitgevoerd, wordt schade voorkomen, worden risico’s van handelen of nalaten in 
de bestuursvergaderingen besproken, worden adequate verzekeringen afgesloten, wordt 
onderling verantwoording afgelegd en worden de geldstromen en financiën gecontroleerd 
en bewaakt. Om aansprakelijkheid te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te beperken, 
zullen - indien dit noodzakelijk wordt geacht - binnen het bestuur nadere afspraken 
worden gemaakt. 
 

3. Het bestuur stemt in met het hiervoor beschreven procedure voorstel van het dagelijks 
bestuur ten einde te voldoen aan de WBTR en geeft het dagelijks bestuur daartoe 
opdracht. 
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