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Oud-Utrecht en WBTR
Bestuur Oud-Utrecht
20 april 2022

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is ingegaan op 1 juli 2021. Met
deze wet wil de wetgever ‘bestuurlijke’ misstanden in verenigingen en stichtingen tegengaan en wil
bestuursleden behoeden voor verkeerd gedrag en voor aansprakelijkheidsstelling. Doel van de wet is
dat verenigingen en stichtingen bestuurlijk professioneler worden. Uitgangspunt van de wet is dat
eenieder die niet als privépersoon maar als bestuurder optreedt in het rechtsverkeer ervoor moet
zorgen dat hij/zij zijn/haar taken behoorlijk vervult. Voldoet hij/zij niet aan die eis, dan mag
hem/haar eventuele schade van de rechtspersoon of van derden worden tegengeworpen.
Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt. Het
bestuur (de bestuursleden) moet(en) vastleggen wat zij he(eft)(bben) gedaan om problemen te
voorkomen. Dat beschermt je als bestuurslid in geval van aansprakelijkheidsstelling en juridische
procedures.
Voor Oud-Utrecht zijn vier punten van belang. Deze worden hieronder besproken.
(1) Regeling met betrekking tot het overboeken van gelden. Doel is om de kans te verkleinen dat
het geld van de vereniging gewild of ongewild bij overboeking een verkeerde bestemming
krijgt. Een alom toegepaste regeling is die van het vier-ogen principe bij het overboeken van
geld. Elke betaling vergt een handeling van twee personen: de eerste zet de betaling gereed,
de tweede accordeert de betaling waarna de overboeking plaatsvindt. Geen van beide
personen kan zonder de ander geld overboeken. Oud-Utrecht gaat deze regeling invoeren.
(2) Een bestuurder mag niet deelnemen aan besprekingen of besluitvorming over onderwerpen
waar hij/zij een persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging.
(3) Een regeling bij ontstentenis van het gehele bestuur dient te worden vastgesteld en
opgenomen in de statuten bij eerstvolgende statutenwijziging. Zie de notitie ‘Reglement
continuiteitscommissie’.
Als lid van de continuiteitscommissie worden voorgesteld:
Thea Boekhout
Lucas Janssen
Menno Wiegman
(4) De betekenis van WBTR en de getroffen maatregelen dienen te worden besproken in het
bestuur en in de ALV en met kandidaat-bestuursleden. Hiertoe dient onderhavig document.
Ten slotte: de WBTR gaat in per 1 juli 2021; vanaf dat moment heeft de tekst van WBTR voorrang op
de statuten indien deze laatste strijdig zijn met WBTR. De statuten dienen binnen vijf jaar
(overgangsperiode) in overeenstemming met de WBTR te zijn gebracht.

