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OVERZICHT:
Beste relatie,
Per 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in, ook
wel WBTR genoemd. Voor deze wet dienen stichtingen en verenigingen
aanpassingen te doen in de statuten. Maar wat houdt deze wet precies
in?
De wet is voornamelijk bedoeld voor stichtingen en verenigingen. Voor
alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels voor bestuur en
toezicht. De norm wordt voor alle rechtspersonen gelijk getrokken aan
de al bestaande norm voor de B.V. en N.V.. Een bestuurder of
commissaris moet zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het
belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie. De volgende artikelen dienen minimaal voor deze wet
aangepast te worden bij de notaris:
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Meervoudig stemrecht
Tegenstrijdig belang
Belet en ontstentenisregeling
Per artikel leggen wij u precies uit waar rekening mee gehouden dient te
worden.

Meervoudig stemrecht
De WBTR voorkomt dat meervoudig stemrecht mogelijk is. Voor de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij wordt net als voor de BV en NV wettelijk vastgelegd dat een bestuurslid of functionaris niet meer
dan één stem kan uitbrengen.

Tegenstrijdig belang

Aansprakelijkheid

Goed om te weten

Wanneer er door het bestuur een
besluit moet worden genomen, mag
hier geen tegenstrijdig belang bij
zijn. Als één of meerdere
bestuurders bij de keuze een belang
heeft mag er niet worden deel
genomen door deze bestuurder(s)
aan de besluitvorming.
Als er meerdere bestuurders
zijn, dan neemt de bestuurder
niet deel aan de besluitvorming.
Zijn alle bestuurders betrokken
bij de besluitvorming en is er
geen toezicht van bijvoorbeeld
aandeelhouders dan moeten de
keuzes duidelijk in de notulen
terug te vinden zijn. Hierin dient
aangegeven te worden welke
afwegingen zijn gemaakt.
Zijn alle bestuurders betrokken
maar zijn er bijvoorbeeld
aandeelhouders, dan dient de
keuze overlegt te worden met
hen.

De aansprakelijkheid van
bestuurders van stichtingen en
verenigingen is door de wet per 1
juli 2021 verzwaard. Wat dient u
goed te regelen om (persoonlijke)
aansprakelijkheid te voorkomen?
Voor 1 juli 2026 dient u de
bovenstaande onderwerpen
vastgelegd te hebben in de
statuten
U dient in de tussentijd een
goede
Bestuurdersaansprakelijkheidsv
erzekering af te sluiten. Ook is
het van belang dat u een goed
onderzoek doet naar de
integriteit van de bestuursleden,
dit om te voorkomen dat een
verzekeraar een ingediende
schade afwijst.
Het is van belang dat ieder
bestuurslid zich inleest in deze
wet. Hij of zij moet goed op de
hoogte zijn welke
verantwoordelijkheden deze
wet met zich meebrengt.
Zorg dat de bestuurders juist
vermeld staan bij de Kamer Van
Koophandel, dit ter voorkoming
van een onjuiste
aansprakelijkheidsstelling.

Als bestuurder bent u
verantwoordelijk voor besluiten die
gemaakt worden ten aanzien van een
rechtspersoon. Soms voldoen deze
keuzes niet aan de verwachtingen en
kunt u zelfs in privé aansprakelijk
worden gesteld. Als bestuurslid kunt
u uw hiervoor verzekeren. Wij
bespreken graag de mogelijkheden
met u.

Belet en
ontstentenisregeling
Er dient een regeling te worden
getroffen in de statuten voor de
rechtspersoon waarin is
aangegeven hoe er gehandeld dient
te worden als het gehele bestuur
niet aanwezig kan zijn, of er is
ontstentenis. Dit ter voorkoming
dat er beslissingen worden
genomen, zonder dat het (gehele)
bestuur heeft deelgenomen in dit
besluit.

Aanpassing statuten
Wanneer het noodzakelijk is dat de
statuten moeten worden aangepast,
hoeft dat niet voor 1 juli 2021 te
gebeuren. Statutenwijzigingen
kunnen nog tot 1 juli 2026 worden
vastgelegd bij de notaris. In die tijd
gaat de Wet boven de eigen statuten.

Tip: Plan vroegtijdig een vergadering
van het gehele bestuur in om deze wet
te bespreken en de statuten daar op
aanpassen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Via onze directe ingangen bij een gerenommeerd notariskantoor in de regio hebben wij de mogelijkheid om tegen een
gereduceerd tarief de juiste statuten te laten opmaken.
Controle door onze risico – afdeling of uw huidige polis voldoet aan de nieuwe wetgeving
Advisering en/of bemiddeling bij het afsluiten van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Voor onze bestaande relaties zullen wij u op korte termijn informeren of de huidige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
voldoet aan de nieuwe wetgeving.
Heeft u vragen?
U kunt dan contact opnemen met Gerben, Wilma of Veerle.
078-6 311 366

Assuraede@tenraede.nl

