
Aanpassing statuten SIOL  
 
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze 
wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze geldt voor de BV's en 
de NV's, ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze wet 
voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. 
 
In deze notitie is een stappenplan opgenomen dat ons als bestuur helpt bij het toepassen 
van de WBTR. 
 
Stap 1:  Lezen en informeren  
 
Lees de toelichting op de WBTR als bestuur goed door. Hiervoor kan je op de website van de 
KNVB terecht, of andere sites zoals die van NOC*NSF of vereniging en recht.  
 
Stap 2:  Bestuursvergadering  
 
Houd voor 1 juli 2021 een bestuursvergadering waarin je in dit onderwerp bespreekt, zodat 
bekend is wat er verandert en wat dit betekent voor ons als bestuur.  
 

• Belet/ontstentenis: De WBTR bepaalt dat je in de statuten iets moet opnemen over 
het belet/ontstentenis van alle bestuurders (zie hiervoor, “Wat houdt de WBTR in?”). 
Dit stond er vaak nog niet in. In het nieuwe statuut is hierover een bepaling 
opgenomen (artikel 10, lid 2). In die situatie kan de algemene vergadering personen 
aanwijzen die tijdelijk het bestuur vervangen. 

• Stemverdeling: Het mag niet meer zo zijn dat één bestuurder meer stemmen heeft 
dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Dit was en is bij ons niet van toepassing.  

• Tegenstrijdig belang: De regeling over tegenstrijdig belang van bestuurders is 
aangepast. Dit was al opgenomen in onze statuten en is met deze statutenwijziging 
helemaal actueel. Er is sprake van een tegenstrijdig belang als je als bestuurder een 
direct of indirect belang hebt dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. In 
iets meer juridische zin betekent dit dat sprake is van een tegenstrijdig belang 
“wanneer de bestuurder door een persoonlijk belang, of door zijn betrokkenheid bij 
een ander belang dat niet parallel loopt met dat van de vereniging, niet in staat moet 
worden geacht het belang van de vereniging te bewaken op een wijze die van een 
integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht.” Op dit moment is 
er ook al een bepaling in de wet over tegenstrijdig belang. Als er sprake is van één 
bestuurder met een tegenstrijdig belang, dan is het hele bestuur niet meer 
vertegenwoordigingsbevoegd en zal de algemene ledenvergadering iemand moeten 
aanwijzen die de vereniging vertegenwoordigt. Dat verandert met de WBTR. Als er 
dan sprake is van een tegenstrijdig belang bij een bestuurder, dan mag deze 
bestuurder niet meer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. De rest 
van het bestuur blijft dan gewoon bevoegd. 
 
 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/wetgeving/wbtr


Belangrijke andere aandachtspunten uit de nieuwe wet zijn: 
 

• Financiële administratie: Een belangrijke verplichting van het bestuur is het 
zorgdragen voor een (financiële) administratie. Hier wordt door onze 
penningmeester al geruime tijd op een prima manier in voorzien.  

• Kamer van Koophandel: Het is belangrijk dat de juiste bestuurders nog steeds staan 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of de meest recente statuten zijn 
gedeponeerd. Uit controle is gebleken dat de bestuurders goed geregistreerd staan, 
er zijn op dit moment geen statuten gedeponeerd bij de KvK, dat is dus een 
actiepunt. 

• Taakverdeling: De taakverdeling binnen het bestuur moet duidelijk zijn. Hoewel 
sommige taken regelmatig door bestuurders alleen worden uitgevoerd, zorgt een 
“4-ogenbeleid” ervoor dat taken zorgvuldiger worden uitgevoerd. Dit betekent dat je 
bij grote of belangrijke zaken altijd een andere bestuurder laat meekijken. 

• Statutenwijziging: De nieuwe statuten zijn in concept klaar, met als doel dat SIOL 
begin 2022 WBTR-proof is.  

• Notulen: Zorg dat je van deze bestuursvergadering notulen maakt, zodat je dit als 
bestuur altijd kunt teruglezen.  

• Verzekering: Er dient gecontroleerd te worden of er veranderingen zullen zijn in 
onze polis van de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering na inwerkingtreding van 
de WBTR.  

 
Stap 3:  Statuten opnieuw vaststellen 
 
Op grond van de WBTR moeten de statuten worden aangepast. We maken van de 
gelegenheid gebruik om de statuten te moderniseren. De huidige statuten zijn bijna 20 jaar 
oud, het is dus sowieso goed om ze nu te actualiseren zodat we er weer voor een langere 
tijd mee vooruit kunnen. De nieuwe statuten zijn (net als de huidige statuten) als bijlage 
toegevoegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de modelstatuten van de KNVB, waarin de 
verplichte WBTR bepaling is verwerkt en ook zijn deze modelstatuten “corona-proof”, in die 
zin dat ze digitaal vergaderen mogelijk maken.  
 
Stap 4:  Tijdsplan statutenwijziging  
 
Het streven is om de nieuwe statuten in januari 2022 formeel van kracht te laten zijn. Dit 
begint met het bespreken en in concept vaststellen van de statuten in de 
bestuursvergadering van mei 2021. Vervolgens dienen de statuten voorgelegd worden in de 
ALV van september/oktober 2021 
 
Stap 5:  Statuten voorleggen KNVB  
 
In de tussentijd dienen we, nadat wij als bestuur de wijzigingen in onze statuten hebben 
besproken, het concept van de statuten voor te leggen aan de Verenigingsadviseur van de 
KNVB. Deze zal de wijzigingen beoordelen en eventueel suggesties voorstellen. De statuten 
dienen door de Verenigingsadviseur goedgekeurd te worden vóórdat je een algemene 
ledenvergadering houdt. 
 



Stap 6:  Statuten wijzigen  
 
Als de statuten door de Verenigingsadviseur zijn goedgekeurd, zullen de statutenwijziging 
geagendeerd worden op de algemene ledenvergadering. Hopelijk kan dat in 
september/oktober weer op de ‘normale’ manier.  
 
Stap 7:  Statuten publiceren  
 
De statuten moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, dat is een 
verplichting (wie doet dat, de notaris of moeten wij dat zelf doen). De statuten zullen 
daarnaast ook op onze website geplaatst worden, zodat de leden (en derden) deze makkelijk 
kunnen vinden. 
 
Tot slot 
 
Een veel voorkomende vraag is of er iets verandert in de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
een bestuurder.  Het geruststellende antwoord is: nee. Het is namelijk niet zo dat de WBTR 
dit introduceert, daar is nu ook al sprake van. Veel bestuurders vrezen voor de hoofdelijke 
aansprakelijkheid. Het is belangrijk om te weten dat de drempel hiervoor hoog ligt.  

Je kunt als bestuurder aansprakelijk worden gehouden als je er (even simpel gezegd) een 
grote puinhoop van maakt en je niet gedraagt zoals van een bestuurder verwacht mag 
worden en de vereniging hierdoor schade lijdt. In juridische termen moet dan sprake zijn van 
een “ernstig verwijt”. Wanneer daar sprake van is, hangt af van de omstandigheden van het 
geval. Dat kan in elke situatie dus anders zijn. Maar het moet echt gaan om ernstige fouten. 
Uit de praktijk weten wij dat bijvoorbeeld het handelen in strijd met de statuten of de wet, 
het niet deponeren van de jaarstukken, het op orde houden van de boekhouding, het 
aangaan van verplichtingen waarvan bekend is dat de vereniging die niet kan nakomen en 
ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking kunnen zorgen voor een grond van persoonlijke 
aansprakelijkheid. Ook is het belangrijk om te weten dat je als bestuur in zijn geheel 
hoofdelijk aansprakelijk bent. Dus als jouw medebestuurder zich bijvoorbeeld schuldig 
maakt aan een van deze dingen en jij weet dit maar niet ingrijpt, dan kun je ook hoofdelijk 
aansprakelijk worden gehouden. Je moet als medebestuurder dus ingrijpen bij misstanden! 

Je bent dus niet zomaar aansprakelijk als bestuurder. Als je als bestuurder je houdt aan de 
wet en de statuten, je in het belang van de vereniging handelt en je gedraagt zoals van een 
normaal bestuurder mag worden verwacht, dan is het risico op persoonlijke 
aansprakelijkheid in principe te overzien. Wel is het dus heel belangrijk dat je als bestuur 
goed weet wat - op grond van de wet en de statuten - je taken zijn en waar je op moet 
letten. 

 


