
 

 

 

Vereniging voor Wetenschap en Levensbeschouwing 

NOTITIE Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Vastgesteld bestuursvergadering 13 september 2021 

 

Toelichting 

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is 

bedoeld om beter bestuur mogelijk te maken en om schadelijke activiteiten binnen besturen te 

voorkomen, zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie. 

De WBTR geldt voor alle besturen van stichtingen en verenigingen. Er waren al duidelijke regels voor 

vennootschappen. De WBTR trekt de regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en 

onderlinge waarborgmaatschappijen nu gelijk aan die voor vennootschappen. 

De wet is vooral van belang voor grotere stichtingen en verenigingen, waar veel maatschappelijk 

kapitaal in omgaat en waar bezit en beheer van registergoederen en professionele dienstverbanden 

aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs, de Hartstichting en woningbouwverenigingen.  

Bij een vereniging als het Thijmgenootschap zijn de maatschappelijke belangen natuurlijk veel 

geringer. Niettemin is het goed ook voor onze vereniging vast te leggen hoe wij aan de WBTR 

voldoen. 

De website www.wbtr.net (2021) geeft per thema uit de WBTR aandachtspunten en tekstvoorstellen. 

Aan de hand daarvan leggen wij het volgende vast. 

 

Bepalingen 

 

Goed bestuur/good governance 

 Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de 

vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, 

zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).  

 

 Voor de penningmeester hanteren wij de volgende taakomschrijving:  

De penningmeester is belast met het financieel beheer, bewaakt het financieel beleid en 

draagt zorg voor het opstellen en laten goedkeuren van begroting en jaarrekening. 

 

 Wij hebben een kascontrolecommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de boekhouding 

controleert en verslag uitbrengt aan de leden. Zie statuten Art. 15, lid 3. 

 

http://www.wbtr.net/


 Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent 

dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met het aangaan van verplichtingen en 

het doen van overeenkomstige betalingen boven een bedrag van € 2.000,00. 

 

 Wij evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie eens per twee jaar en passen 

zo nodig de afspraken aan.  

 

Aansprakelijkheid 

 We handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen. 

 

 We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en).  

 

 Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.  

 

 Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging, conform art. 

15, lid 3 en art. 16 van de statuten. 

 

 Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG. 

 

 Wij bespreken periodiek de noodzaak van het afsluiten van een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

 

 Nieuwe bestuursleden informeren wij over:  

- De financiële toestand van de vereniging.  

- De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben. 

- De (onderlinge) werkafspraken. 

- De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen. 

- Overige zaken die een goede overdracht bevorderen.  

 Met nieuwe bestuursleden evalueren we dit 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur. 

 

 Voor aftredende bestuursleden leggen wij duidelijk het neerleggen van de bestuursfunctie 

vast en regelen wij de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.  

De ledenvergadering van de vereniging verleent decharge van de bestuurstaken.  

 

Tegenstrijdig belang 

 Bestuursleden zijn alert op en delen relevante informatie over mogelijk tegenstrijdige 

belangen. 

 

 Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en 

besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang. 

 

 Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan: 

Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds 

en de bestuurder en/of privérelaties van de bestuurder anderzijds. 



 

Afwezigheid van bestuursleden 

De WBTR verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet- en 

ontstentenisregeling van alle bestuurders bij de eerstvolgende statutenwijziging.   

Het is niet wettelijk verplicht een belet- en ontstentenisregeling in de verenigingsstatuten op te 

nemen voor het geval er sprake is van afwezigheid van één of meerdere bestuurders, maar dat wordt 

wel aangeraden. Voor het Thijmgenootschap is dit al geregeld in art. 9, lid 1 van de statuten: “Bij 

ontstentenis of belet zorgt het bestuur uit zijn midden voor onderlinge waarneming..” 

 Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere 

bestuurders zijn de overige bestuurders zijn belast met het bestuur van de organisatie.  

Zie hiervoor de statuten, art. 9, lid 1. 

 

 Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één of meerdere 

personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien. 

Dit wordt nader geregeld bij de eerstvolgende statutenwijziging. 

 

Meervoudig stemrecht 

Bij meervoudig stemrecht kan een bestuurslid (of kunnen meerdere bestuursleden) meer dan één 

stem uitbrengen.   

 Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing. 

 

Toezicht 

Een toezichthoudend orgaan is een groep natuurlijke personen die gezamenlijk toezicht houden op 

het handelen van het bestuur van de vereniging.  De wet noemt dit een Raad van Commissarissen. 

Binnen een vereniging kan dit orgaan ook Raad van Toezicht heten. Of Adviesraad, Comité van 

aanbeveling enz.  Wat de naam ook is, als er sprake is van toezichthoudende taken moet worden 

voldaan aan de wettelijke regels van een toezichthoudend orgaan. De WBTR regelt dit toezicht, maar 

stelt het niet verplicht. 

 Het genootschap heeft geen toezichthoudend orgaan zoals dat wordt gekwalificeerd in de 

WBTR. 

 

 Entiteiten die bestaan binnen de vereniging, zoals de Wetenschappelijke Raad, de afdelingen 

en eventuele werkgroepen, kwalificeren NIET als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij 

benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak 

van toezicht, zoals benoemd in de WBTR. 

 

Bindende voordracht 

Bindende voordracht wil zeggen dat de voordracht van de kandidaat bestuurder gelijk als de 

benoeming geldt indien er geen andere kandidaten worden voorgedragen.  



 Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de 

Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een 

bestuurder. Zie statuten, art. 7, lid 2. 

 

 Onze vereniging kent geen bindende voordracht 

 

Raadgevende stem 

De WBTR verplicht verenigingen om bestuurders en commissarissen een raadgevende stem te geven 

in de ALV. Een raadgevende stem houdt in dat een bestuurder de gelegenheid heeft of krijgt bij een 

algemene ledenvergadering (ALV) een advies te geven aan de leden. 

 Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende 

stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.  

Dit wordt nader geregeld bij de eerstvolgende statutenwijziging. 

 


