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Programma WBTR-sessie

• Welkom 
door manager Sportparticipatie Jurre Trouw 

• Stappenplan 
hoofdlijn door Henriët Wardenier

• Stap 3: Wat te bespreken in het bestuur 

&

• Praktijkvoorbeelden
door bedrijfsjurist Martine Margadant (8 april)
door senior beleidsadviseur Pieter Clausing (9 april)

• Vragen



Doel WBTR-sessie

Bewustwording als bestuur van de gevolgen van de WBTR en de 
noodzakelijke acties.



Aanleiding van de WBTR

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

• De regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, 
verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. 

• Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. 

• Belangrijk dat verenigingen (ook kleine verenigingen) en stichtingen hun zaken goed op orde 
hebben en dat kunnen aantonen.



Essentie van de WBTR

In de WBTR staat: 

• “bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden organisatie” 

• Het gaat daarbij over goed sportbestuur. De wet verwacht dat je goed sportbestuur handen en 
voeten geeft binnen jullie vereniging. 



Hoe te regelen? - Stappenplan

• Fase 1: Kennisnemen, bespreken en vastleggen
noodzakelijke afspraken vòòr 1 juli 2021

• Fase 2: Aanpassen statuten
Bij de eerstvolgende statutenwijziging

Wetsartikel meervoudig stemrecht deadline (1 juli 2026)

Wetsartikel tegenstrijdig belang per 1 juli 2021 van toepassing 
ongeacht tekst in de statuten

Toelichting volgt op knsb.nl

NB. Deze sessie alleen Fase 1

Bestuursvergadering



Hoe te regelen? - Stappenplan

• Stap 1: Lezen en informeren

• Stap 2: Advies inwinnen

• Stap 3: Bespreek met elkaar in bestuursvergadering(en)

• Stap 4: Vastleggen besluiten

Bestuursvergadering



Stap 1 – Lezen en informeren

Neem deel aan een sessie over de WBTR. 

De presentatie wordt beschikbaar gemaakt.

Bekijk een sessie. De link wordt binnenkort verspreid.

Schrijf vragen die je hebt op.

Je kunt bij de afdeling Lidmaatschap terecht met jouw vragen.

Misschien binnen de vereniging iemand die hier kennis van heeft.

Stap 2 – Advies inwinnen



Stap 3 – Bespreken in bestuursvergadering

Wat te bespreken, zaken ihkv goed sportbestuur

❑Notulen

❑Kamer van Koophandel

❑4-ogen principe

❑Financiële administratie 

❑Taakvervulling en -verdeling

❑Afwezigheid bestuurslid

❑Vacante bestuursfunctie

❑Stemrecht

❑Tegenstrijdig belang

Bestuursvergadering



Stap 3: Wat te bespreken | Notulen maken

• Belangrijke besluiten vastleggen in bestuursnotulen.

• Besluitenlijst maken van de besluiten m.b.t. WBTR, maar ook van 
alle besluiten die bepalend zijn voor de koers en het beleid. 

• Transparantie, denk hierbij aan: 

− Bewaar de notulen ook digitaal in een cloud waar in ieder geval alle 
bestuursleden bij kunnen.

− Voeg besluitenlijst toe aan ALV-stukken.

− Publiceer de bestuursnotulen achter de inlog op de verenigingssite (optie)

Door vastlegging en transparantie geef je inzicht in: 

− ‘Of je je richt op het belang van de vereniging’ 

− Tegenstrijdig belang of niet

− (Hoofdelijke) aansprakelijkheid of niet



Stap 3: Wat te bespreken | Kamer van Koophandel

• Juiste bestuurders ingeschreven? 

• Meest recente statuten gedeponeerd?

• Zorg voor een tijdige in- en uitschrijving zo voorkom je dat een 
(oud) bestuurder onterecht hoofdelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld.

• Zorg voor een goed overdrachtsdocument.

• Via https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/overheid/organiseer-je-vereniging-goed-5-tips/ krijg je 
handvatten om je vereniging goed te organiseren.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/overheid/organiseer-je-vereniging-goed-5-tips/


Stap 3: Wat te bespreken | 4 - ogen principe en financiële administratie

• Penningmeester vertraagd met de stukken.

• Later achterhaald bestuur dat boeken niet op orde zijn, 
facturen niet betaald, bankpas af en toe gebruikt voor privé.

• Als bestuur in zijn geheel hoofdelijk aansprakelijk, niet alleen degene 
die bepaalde taak had. 

• Wat had je kunnen doen?

• Bepaal vanaf welk bedrag er altijd 2 mensen nodig zijn, zodat zij elkaar
kunnen controleren.

• Naast de penningmeester heeft er nog minstens een bestuurslid inzicht in de financiën.

• Ingrijpen als medebestuurder bij misstanden en laten vastleggen!

• Maak afspraken over werkwijze bij zaken waarbij je offerte(s) gaat aanvragen en leg dit in ieder 
geval vast in jullie notulen.



Praktijkvoorbeeld – 4 ogen principe

• Bestuurder die belast is met clubkleding doet in zijn eentje 
zonder overleg nabestellingen.

• Nabestellingen direct uitgeleverd aan de leden.

• Nabestellingen vallen duurder uit (3x hoger ivm staffel) en kunnen niet 
worden betaald. De verenigingskas is leeg.

• Het voltallige bestuur is verantwoordelijk voor het verstrekken van de 
opdracht.

• De kledingleverancier kan iedere bestuurder hoofdelijke aansprakelijk stellen.

• Wat te doen?

• Vastleggen dat je 4-ogen principe toepast bij uitgaven.

• Werkafspraken vastleggen.

• Geen overeenkomsten aangaan waarvan je weet dat de vereniging die niet kan nakomen.



Praktijkvoorbeeld – Aanleg skatebaan

• Vereniging gaat eigen skatebaan laten aanleggen. Forse investering.
Grondwerkbedrijf - uitgraven, drainage en ondergrond.

• Bedrijf vraagt een voorschot op het doen van de opdracht.

• Bestuur akkoord en betalen direct bedrag aan.

• Tijdje later gaat dit bedrijf failliet; skatebaan die niet af is.

• Aanbetalingsbedrag blijft in faillissement – clubgeld in rook opgegaan.

• Heeft het bestuur wel voldoende onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid bedrijf om een 
voorschot te verstrekken? 

• Besluit vereniging ALV kan zijn om bestuurders aansprakelijk te stellen = interne aansprakelijkheid.

• Alle bestuurders allemaal hoofdelijk aansprakelijk. Als bestuur verantwoordelijk voor het geheel 
van bestuursactiviteiten. Niet alleen penningmeester aansprakelijk, maar allemaal.

• Bij aansprakelijkheid is er altijd nog de collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering



Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

• Bestuur zodanig dat het belang van de vereniging voorop staat en voorkom onbehoorlijk bestuur, 
draag zorg voor goed sportbestuur.

• Wanneer er toch sprake is van aansprakelijkheid, dan komt de verzekering om de hoek kijken.

• De collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt 

− Financiële gevolgen van het 'foutief' handelen tegenover de vereniging of stichting en tegenover derden.

− Beschermt het privévermogen tegen aanspraken van derden.

• De verzekering maakt onderdeel uit van het KNSB Verenigingslidmaatschap voor

− Bestuur van de gewesten

− Bestuur van de verenigingen, stichtingen en RTC's



Stap 3: Wat te bespreken | Taakvervulling en -verdeling

• Het beoefenen en bevorderen van de schaats- en inline-skatesport 
in al zijn verschijningsvormen

• Taakverdeling binnen bestuur duidelijk?

• Wat had je kunnen doen?

• Taakverdeling vastleggen

• Regelmatige nalopen en zonodig herzien taakverdeling

• Elkaar aanspreken

• 4-ogen beleid (financieel) toepassen

• Bestuurskoppels (ruimer) samenstellen bijv. per onderwerp



Stap 3: Wat te bespreken | Belet - bestuur niet in staat om te besturen

• Het bestuur van een sportvereniging bestaat uit 3 leden. 

• Helaas worden zij alle drie ziek. Er kan niet bestuurd worden = belet 
terwijl er trainingskaarten aangevraagd moeten worden, inschrijving 
wedstrijden, afspraken over ijshuur, etc.

• Wat als alle bestuursleden tegelijk ziek /met vakantie zijn?

• De WBTR zegt dat je dit moet regelen. Een vereniging mag zelf bepalen 
hoe een belet- en ontstentenisregeling er uit ziet. 
Vastleggen in notulen, Huishoudelijk Reglement en in statuten.

• Bij belet van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurder(s) belast met het besturen. 

• Bij belet 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.

• Bij belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door de 
commissie aan te wijzen personen. 



Stap 3: Wat te bespreken | Ontstentenis - vacante bestuursfunctie

• Vacature binnen bestuur door aftreden, ontslag of overlijden
= ontstentenis

• Wat als alle bestuursleden tegelijk aftreden?

• De WBTR zegt dat je dit moet regelen. Een vereniging mag zelf bepalen 
hoe een belet- en ontstentenisregeling er uit ziet. 
Vastleggen in notulen, Huishoudelijk Reglement en in statuten.

• Bij ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige 
bestuurder(s) belast met het besturen.

• Bij 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.

• Bij onstentenis van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of 
door de commissie aan te wijzen personen. 



Stap 3: Wat te bespreken | Stemrecht

• WBTR: Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. 
Je mag niet meer stemmen uitbrengen dan de overige
bestuurders tezamen (meer dan 50% van de stemmen).

• Als bestuurder heb je (conform modelstatuten) slechts 1 stem.

• Wat te doen?

• Heb je modelstatuten KNSB gebruikt dan is dit al in orde.

• Geen modelstatuten KNSB destijds gebruikt, controleer hoe dit in jullie statuten is geregeld en 
neem in bestuursvergadering het besluit om volgens deze regels te gaan werken. Leg dit zo 
spoedig mogelijk vast in de bestuursnotulen en daarna via de ALV in Huishoudelijk Reglement en 
uiteindelijk in de statuten.



Stap 3: Wat te bespreken | Tegenstrijdig belang - bestuurslid werkzaam bij  

• Webbouwer die website voor de vereniging bouwt of

• Aannemer die kantine/clubhuis gaat renoveren.

• Bestuurslid werkt bij een van de partijen waar offerte is opgevraagd.

Wat te doen?

• Bestuurslid mag niet mee besluiten over dit onderwerp. 
Melden binnen het bestuur: er is sprake van direct of indirect 
persoonlijk belang dat in strijd is met het verenigingsbelang 
= tegenstrijdig belang 

• Goed vastleggen in de notulen dat bestuurslid niet meebesloten heeft en niet meegedaan heeft 
aan de beraadslagingen. 



Hoe ver gaat tegenstrijdig belang?

• Vereniging wil gaan verduurzamen en overstappen op zonnepanelen.

• Bestuursbesluit dat penningmeester dit oppakt omdat hij werkt bij 
een bedrijf gespecialiseerd in duurzaamheid, dan vraag je om zijn 
kennis in te zetten voor het belang van de vereniging.
Dan hoeft er geen sprake te zijn van een tegenstrijdig belang. 
Wel goed vastleggen in notulen.

• Maar er zijn grenzen: eigengereid handelen en toezeggingen aan bedrijf
(zonder bestuursbesluit), dan wordt het alsnog gezien als persoonlijk 
(tegenstrijdig) belang.

Wat te doen?

• Melden binnen het bestuur: er is mogelijk sprake van direct of indirect persoonlijk belang dat in 
strijd is met het verenigingsbelang = tegenstrijdig belang 

• Afspraken over maken en goed vastleggen in de notulen. 



Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

• Nee, je was en bent bij onbehoorlijk vervullen van je taak hoofdelijk aansprakelijk voor de schade 
die daardoor ontstaat.

• Wat wel verandert, is dat dit vastgelegd is in de wet voor alle verenigingen.

• Faillissement en WBTR: Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een 
curator in een faillissement belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor hoofdelijk en individueel 
aansprakelijk kan houden. De aansprakelijkheidsregel is niet gewijzigd, maar wel het 
toepassingsbereik ervan.

Hoe verklein je kans op aansprakelijkheid?

Alle punten genoemd onder stap 3 zijn hierbij van belang



Stap 4 – Besluiten vastleggen

Wat vastleggen:

❑Notulen

❑Kamer van Koophandel

❑4-ogen principe

❑Financiële administratie 

❑Taakvervulling en -verdeling

❑Afwezigheid bestuurslid

❑Vacante bestuursfunctie

❑Stemrecht

❑Tegenstrijdig belang

Bestuursvergadering



Stap 4  - Besluiten vastleggen?

Waar
❑Bestuursnotulen voor 1 juli 2021

❑Besluitenlijst voor 1 juli 2021

❑Huishoudelijk reglement (ALV)

❑Statuten (ALV en goedkeuring KNSB)



Vragen?

• Stappen voor 1 juli 2021

• Wordt je bewust van wat de WBTR voor jouw vereniging betekent.

• Bespreek dit in het bestuur.

• Leg jullie besluiten t.a.v. de WBTR vast.

• Fase 2: stappen na 1 juli daarover informeren wij jullie in mei/juni.


