31-3-2021

Webinar WBTR en integriteit voor
bestuurders van sportverenigingen

Nabil Bouchlal, SSNB
Corné van de Wiel en
Niels Laan, Juridisch Sportloket
Maart 2021

1

Welkom
Bij het webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor
bestuurders van sportverenigingen.
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Waarom WBTR
”Goed bestuur” (“good governance”)
• Vestia-affaire
• Graaiende penningmeesters
• Criminele inmenging
Kwetsbaarheid sportverenigingen
Corona-crisis
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Wat is de WBTR?

Negen onderwerpen, vier thema’s
1. De taak van bestuurders
2. De persoonlijke aansprakelijkheid en risico’s
voor bestuurders
3. De rol van de Algemene ledenvergadering
4. Het toezicht op het bestuur
Aanpassen statuten?
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Thema 1: De taakvervulling van bestuurders
• Taakstelling voor bestuurders
• Goed bestuur
• Tegenstrijdig belang
• Belet en ontstentenis
• Raadgevende stem
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Taakstelling van bestuurders: “goed bestuur”
Bestuurder moet zich richten naar het belang van de vereniging en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie
“Goed bestuurderschap”
Creëren van bewustzijn
-

Bestuurshuisregels
Integriteit
Transparantie
Verantwoording
Democratie

Scheppen juiste randvoorwaarden
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Tegenstrijdig belang
WBTR: tegenstrijdig belang regeling in de statuten
 Niet deelnemen aan beraadslaging
 Niet deelnemen aan besluitvorming
Bewustzijn en kenbaar maken
Tegenstrijdig belang = persoonlijk belang dat niet parallel loopt met belang
vereniging
!Vernietigbaarheid besluit
!Aansprakelijkheid bestuurder
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Tegenstrijdig belang
VOORBEELD

Er moet een nieuw kunstgrasveld worden aangeschaft. Het bestuur vraagt drie
offertes op.
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1.

De voorzitter heeft een vriend die kunstgrasvelden verkoopt. Hij vraagt bij
hem een offerte aan. Mag dit?

2.

De voorzitter bespreekt met zijn bestuur welke offerte het meest geschikt
is. Mag dit?

3.

De offerte van de vriend is iets duurder dan die van de concurrent maar er
wordt toch gekozen voor de vriend van de voorzitter. Mag dit?

4.

De offerte is iets duurder dan die van de concurrent maar er wordt toch
gekozen voor de vriend van de voorzitter. De stem van de voorzitter is
doorslaggevend. Mag dit?
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Belet en ontstentenis
Bevoegdheid besluit te nemen bij tijdelijke afwezigheid bestuur
Verplicht: alle bestuurders afwezig
Optioneel: één of meerdere bestuurders afwezig
Deadline: eerstvolgende statutenwijziging, uiterlijk binnen 5 jaar
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Beslissende stem
• Eén bestuurder mag nooit meer dan 50% van de uit te brengen
stemmen hebben
• Bestuurlijke controle en zorgvuldige besluitvorming
• Statuten of reglementen
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Thema 2: Persoonlijke aansprakelijkheid
en risico’s bestuurder
Onbehoorlijk bestuur
Handelen of nalaten adequaat in te grijpen bij onbehoorlijk handelen andere bestuurders
• Aansprakelijkheid voor tekort in faillissement
• Aansprakelijkheid ten opzichte vereniging
Documenteren
1. Goede regels en procedures
2. Zorgvuldige besluitvorming en notulering
3. Goede en transparante verantwoording
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Stelling 1

De kans dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld is met de nieuwe WBTR groter geworden.
Als ik dit had geweten was ik niet of minder snel bestuurslid
geworden van mijn sportvereniging.
Eens
Oneens
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Thema 3: Rol Algemene ledenvergadering
• Controle en verantwoording
• Benoeming, schorsing en ontslag bestuur
• Instemming bij ingrijpende besluiten
• Décharge
WBTR: Bestuurder heeft raadgevende stem
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Thema 4: Toezicht op bestuur
Algemene ledenvergadering
WBTR:
• Monistisch bestuursmodel (‘one tier board’)
• Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders

• Dualistisch bestuursmodel (‘two tier board’)
• Bestuur
• Raad van Commissarissen

Let op: voorkom ongewilde status “commissaris” van
commissieleden
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Stelling 2
Het toezicht op ons bestuur is met onze algemene
ledenvergadering al goed geregeld. Wij hoeven dan ook
niets te veranderen aan de manier waarop wij toezicht
hebben geregeld.
Eens
Oneens
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De WBTR ontleed
Verenigingsrecht meer in lijn met andere rechtspersonen
Voorkomen bestuurlijke misstanden
1. Goed bestuur
2. Goed toezicht
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Uw voorbereiding
 Goede voorbereiding beschermt uw vereniging én uw bestuurders
In gesprek met het bestuur (thema’s)
Documenteren goed bestuur en toezicht
Algemene ledenvergadering
Notaris (statuten)
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Uw voorbereiding
 Zelf doen op basis van informatie
 Gebruik van stappenplan
 Ondersteuning ‘op maat’ (iedere sportvereniging
is anders)
Hoe u het ook doet, bereid u goed voor!
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WBTR-scan-op-maat
 Informatie
 Scan en advies op meer dan 30 punten
 Checklist zodat u niets over het hoofd ziet
 Prijs € 150, retour als korting op volgende factuur!
Documenten:
• Statuten
• Huishoudelijk regelement
Extra:
• Sponsoring (2 documenten)
• Exploitatie horeca/ kantine (3 documenten)
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WBTR-scan-op-maat
Aanvragen van de scan:
https://www.juridischsportloket.nl/wbtr
“Dit rapport brengt niet alleen de gevolgen voor aanpassing van
statuten en huishoudelijk reglement van de invoering van de WBTR
helder en duidelijk in kaart, maar ook voor juridische documenten op
belangrijke onderwerpen als sponsoring en horeca.
Het is goed om een buitenstaander eens mee te laten kijken en een
objectief oordeel te vellen of de vereniging haar zaken wel goed op orde
heeft. Wij kunnen wel van mening zijn dat dit het geval is, maar wij
kennen alleen onze waarheid”.
Rob van Sprang, Penningmeester CKV Nieuwerkerk
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Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en
succes met uw voorbereiding op de WBTR!

Het juridisch sportloket is 7 dagen per week
bereikbaar: 085 20 30 160
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