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Uitleg en toelichting WBTR



WBTR, gevolgen voor besturen en toezichthouders van: 

Verenigingen

Stichtingen

Coöperaties

Onderlinge waarborgmaatschappijen

AGENDA

• Toelichting op de wet en gevolgen

• Praktijkvoorbeelden

• Samenwerkingsinitiatief

• WBTR-stappenplan

• Vragen

Klanten in jullie portefeuille





De wet

• Verbeteren van het bestuur en toezicht van verenigingen en 
stichtingen. Professionaliseren van alle verenigingen/stichtingen.

• Volgt op incidenten en wantoestanden bij grote 
scholengemeenschappen en woningcorporaties.

• Voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

• De wet ziet niet alleen toe op het wijzigen van statuten, 
maar juist ook op goed bestuur.

• Geldt voor alle verenigingen en stichtingen (geen VVE’s).



Elk jaar honderden 
gevallen. 

En dat terwijl 
verenigingen en 
stichtingen een pijler 
vormen onder de 
Nederlandse 
samenleving.

En iedereen zegt: 
“dat zal bij ons nooit 
gebeuren”. 

…van de Randstad tot Limburg



• Goed bestuur

• Aansprakelijkheid

• Tegenstrijdig belang

• Belet en ontstentenis

• Meervoudig stemrecht

• Toezicht

• Bindende voordracht (vereniging)

• Raadgevende stem (vereniging)

• Ontslag bestuurder (stichting)

• Statuten

Wat moet je 
regelen?



• Focus: alle beslissingen moeten in het belang van de vereniging zijn. 

• Transparantie: zichtbaar maken als bestuurder welke beslissingen je neemt en hoe je daartoe 
komt.

• Risicobeheersing: het bestuur kijkt naar de korte- en lange-termijnpositie van de vereniging 
en voert vanuit dat perspectief actief (financieel) beleid om risico’s te beheersen. 

• Verantwoording: bestuursleden moeten rekenschap afleggen over alle gemaakte beslissingen 
die men als bestuur gezamenlijk heeft genomen.

• Collegialiteit

• Responsiviteit

• Democratie: besluitvorming vindt plaats volgens de wet, de statuten, interne reglementen en 
afspraken.

• Effectiviteit

• Integriteit

Goed bestuur is 
nodig, vooral voor 
financiële zaken



• Interne aansprakelijkheid

• Externe aansprakelijkheid

• Nieuw: aansprakelijkheid bij 
faillissement

• Hoofdelijk en persoonlijk bij 
onbehoorlijk bestuur, tenzij ..

Bestuursleden 
hoofdelijk 
aansprakelijk 



Wet in werking 1 juli 2021

• Voor 1 juli moet je intern de zaken 
hebben besproken en vastgelegd.

• Statuten: overgangsregeling, dus 
daar hoef je voorlopig niets mee te 
doen.



Praktijkvoorbeeld 1

Klik hier om de video te bekijken.

https://player.vimeo.com/video/527692896?app_id=122963


Praktijkvoorbeeld 2

Klik hier om de video te bekijken.

https://player.vimeo.com/video/527692964?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/527692964?app_id=122963


Samenwerkingsinitiatief van 15 
naar 75

De Nederlandse Associatie 
(www.denederlandseassociatie.nl)

Instituut van Verenigingen, Branches en 
Beroepen (www.ivbb.nl)

Co-creatie met ANVR, BOVAG, MKB 
Nederland, Modint, NOC*NSF, NVM, KNMP, 
Techniek Nederland, ABU, ACP en VNG. 

Algemene Bond Uitzendondernemingen

Apeldoorn Pakt Aan

AVVN

De Nederlandse Associatie

Sport (voor alle sportverenigingen)

BMK Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Contactraad Nederlandse Societeiten

Federatie Landbouw en Zorg

Federatie van VSV’s

Gilde Nederland

KBO-Brabant

KBO Noord-Holland

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club

Koninklijke Nederlandsche Dambond

KNMP

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Koninklijke Wandel Bond Nederland

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

Koninklijke Nederlandse Zwembond

KNV EHBO

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Gepensioneerden

Landelijke Kamer van Verenigingen

IPSO

IVBB partners

Jeugdwerk Limburg

Jong Nederland

JongNL Limburg

MAAK. Veenendaal

Nardus

Nederlandse Bowling Federatie

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Nederlandse Darts Bond

Nederlandse Diabetes Federatie

Nederlands Handbal Verbond

Nederlandse Onderwatersport Bond

Nederlandse Triathlon Bond

Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren

NFN Open & Bloot

NKS-Voetbal

Vereniging NOV

NUSO Speelruimte Nederland

Onis Welzijn

OPEN en LCM Erfgoed

P3NL

PGOsupport

Platform Amateurkunst Amersfoort

PVKPN

Punt Welzijn

Quidditch Nederland

Raad van Beheer

Scouting Nederland

Sociaal Werk Nederland

Stichting Plattelandsjongeren

Survivalrun bond Nederland

VC Utrecht

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Vereniging Nederlandse Motorbootsport

Vereniging van Openbare Bibliotheken

Veteranen Platform

VMCA

VNO-NCW / MKB-Nederland

VPTZ Nederland

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Hoogeveen

Welzijnswerk Midden-Drenthe

Wielersportbond NTFU

IJshockey Nederland

YMCA

http://www.denederlandseassociatie.nl/
http://www.ivbb.nl/


Samenwerkingsinitiatief: 
praktische oplossing die verenigingen en 

stichtingen helpt.

• Samen een oplossing

bedacht.

• Behapbaar in tijd
en geld.



Vergelijken
Optie 1. 

Zoek een gespecialiseerde jurist

Optie 2. 

Via een papieren checklist

Optie 3: 

Kies voor het WBTR.nl stappenplan

• Eerste intake gesprek

• Uitleg van elk onderdeel van de wet

• Bepalen wat er gedaan moet worden

Vragen om uitzoekwerk  en 

ondersteuning bij keuzes

• Vastleggen afspraken

• Check op juiste implementatie want 

je wilt wel weten of het klopt. 

• Geschat aantal uur  x  uurtarief = x 

euro.

• Zonder begeleiding

• Zelf lezen

• Zelf keuzes maken

• Zonder juridische steun

• Geen check op juist 

vastleggen

• Prijs onbekend

➢ Opstart video

➢ WBTR-stappenplan in 10 stappen 

(complete WBTR) + Uitleg video bij elke 

stap

➢ Makkelijk invulformulieren met 

voorbeelden (met kant en klare 

invulteksten al juridisch gecontroleerd)

➢ Inclusief juridische ondersteuning

➢ Inclusief vastlegging afspraken via 

werkboek 

➢ Bellen of mailen kan voor alle  vragen 

die je hebt. Dus ook of je het juist hebt 

gedaan. 

➢ 240,- euro / of 120,- via je koepel

➢ Of mail even voor sectorkorting check

RISICO DUUR



WBTR Stappenplan

• Elke stap heeft:
• Video 

• Uitlegteksten

• Voorbeelden

• Hulpdocumenten

Demo WBTR-stappenplan



Filmpje



Kern van het stappenplan

✓ Een praktische aanpak voor verenigingen en stichtingen

✓ Je krijgt kennis van de wet en de inhoud van ‘goed bestuur’ en 
kan ernaar handelen

✓ Je risico op aansprakelijkheid is dan minimaal

✓ Aanreiken van voorbeelden en praktische tools

✓ Het delen van kennis voor bestaande en inkomende nieuwe 
bestuursleden

✓ Ondersteuning voor alle vragen via een juridische helpdesk

✓ Te realiseren in enkele uren

✓ Tegen een zo laag mogelijk tarief

✓ Deelnemen? 120 euro (voor 1 jaar voor alle bestuursleden) met 
kortingscode  van de koepel



Veel webinars, met telkens  
honderden deelnemers

Veel vragen over aansprakelijkheid en verzekering

1. Is met de komst van de WBTR het afsluiten van een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zinvol?

2. Is met de komst van de WBTR de dekking van mijn huidige 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog voldoende?

Wij verwijzen voor deze vragen naar een onafhankelijk adviseur.





• Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 9

• Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van zijn taak

• Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken

• Hij is voor het geheel aansprakelijk (hoofdelijke aansprakelijkheid)

• Voor onbehoorlijk bestuur (wanbeleid) 

• Tenzij (mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken) geen ernstig verwijt

• En niet nalatig in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk 
bestuur af te wenden 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
en BW 2:9



Bestuurdersaansprakelijkheid

• Persoonlijke aansprakelijkheid en het privé vermogen van de bestuurder

• Bestuurders zijn: statutair benoemd of feitelijk beleidsbepaler 

o Maar ook personen die daden van bestuur verrichten

o Maar ook de oud bestuurder en oud toezichthouder



De praktijk

Voorbeelden

• Handelen of nalaten bij het aangaan en 
(niet) nakomen van overeenkomsten

• Beheer van de inkomsten en tegoeden 
van de rechtspersoon

• Kennelijk onbehoorlijk bestuur bij 
faillissement van de rechtspersoon

Casus

• Verbouwing clubhuis tennisvereniging

• De CV en de verdwenen penningmeester

• Managementvergoeding versus fiscale 
schuld(en)



Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

• Verweerkosten en schadevergoeding

• Iedere bestuurder, persoonlijk en voor het geheel

o En ook personen die daden van bestuur verrichten

o En ook de oud bestuurder en oud toezichthouder



Verzekeraars en de invoering van de WBTR

• Stichtingen en Verenigingen gelijk getrokken met de B.V en de N.V?

• Verwachte gevolgen voor verzekeraars?

• Aanvullende eisen verzekeraars?



VRAGEN?

Martin Holleman (Adfiz)

E m.holleman@adfiz.nl
www.adfiz.nl

Erwin Thoonen (Surebusiness)

E e.thoonen@surebusiness.nl
www.surebusiness.nl

Peter Moerkens (IVBB)

E pm@ivbb.nl
www.ivbb.nl
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http://www.adfiz.nl/
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http://www.surebusiness.nl/
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