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Consequenties van de Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen (Wbtr) 

De Wbtr
1
 brengt het intern toezicht bij stichtingen en verenigingen in lijn met de wetgeving voor 

andere rechtspersonen. Voldoet Noorden Duurzaam de Wbtr, die per 1-7-2021 in werking treedt? 

Zijn er aanpassingen nodig? Hieronder een overzicht, ontleend aan een webinar van een juridisch 

adviesbureau
2
 en aan modelstatuten waarin de Wbtr al geïntegreerd is

3
.    

1. Wettelijke grondslag one tier board. Noorden Duurzaam kent een two tier bestuursmodel met 

een bestuur en een separate RvT en voldoet daarmee aan de Wbtr. 

2. Uniformering tegenstrijdigbelangregeling. Bestaande statutaire regelingen voor tegenstrijdig 

belang zijn per 1-7-2021 niet meer geldig, de wet gaat dan boven de statuten. Noorden 

Duurzaam heeft geen tegenstrijdigbelangregeling. Aangewezen is dan een aanvulling op de 

statuten bij de eerstvolgende geplande aanpassing, bijvoorbeeld:  

a) Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een 
bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, meldt dat onverwijld aan 
de overige leden van het bestuur.  

b) Indien een bestuurder niet deelneemt aan de besluitvorming wegens een 
tegenstrijdig belang, nemen de overige bestuurders dat besluit onder 
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 
grondslag liggen. Kan geen besluit worden genomen omdat de enige 
bestuurder of alle bestuurders samen een tegenstrijdig belang hebben, 
dan neemt de algemene vergadering dat besluit. 

3. Aansprakelijkheid. Belangrijk is dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld 

voor schade als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling. Noorden Duurzaam heeft naar het 

oordeel van het bestuur voldoende organen en regelingen om de taakvervulling transparant te 

houden: een RvT, een kascommissie, een beloningsbeleid en een nauwkeurige administratie. 

4.Ontstentenis- en beletregeling. Dit vraagt om een aanpassingen van de statuten bij de 

eerstvolgende geplande wijziging, bijvoorbeeld:  

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de 
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid 
niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel x lid 
y en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende 
bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of 
ontstentenis van alle bestuurders is de persoon die het bestuur daartoe 
heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.  

Etc. De wet stelt geen tijdslimiet voor aanbrengen van deze aanpassing.  

6.Beperking meervoudig stemrecht. Op grond van de Wbtr is een regeling op grond waarvan een 

bestuurder meer stemmen heeft dan de andere bestuurders tezamen niet langer toegestaan. Een 

dergelijke regeling heeft Noorden Duurzaam echter niet, dus dit is niet van toepassing.  

Conclusie: Noorden Duurzaam voldoet op hoofdlijnen aan de Wbtr. Op korte termijn is geen 

aanpassingen van de statuten nodig. Wel dienen bij de eerstvolgende geplande statutenwijziging 

enkele artikelen te worden aangepast. In een komende ALV volgt een voorstel hiervoor.  
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 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34491_wet_bestuur_en_toezicht 
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 https://www.knmo.nl/kennisbank/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Webinar-WBTR-KNMO-KNN-6-april-

2021.pdf  p38 en p39 
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 https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/modelstatuten 


