
  Voornaamste wijzigingen per 1 juli door WBTR (Wet bestuur en  toezicht rechtspersonen) voor verenigingen en stichting.  Schäfer Notarissen Postbus 109 - 5600 AC Eindhoven telefoon: 040-2660660 e-mail: info@notarisnodig.nl - internet: www.notarisnodig.nl  De reden voor invoering van deze nieuwe wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen (en coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen) te verbeteren en de regelingen voor alle rechtspersonen gelijk te trekken. De regelingen golden al voor de B.V. en de N.V. en met de WBTR wordt dus aangesloten bij de voor B.V. en N.V. al bestaande regelingen in het Burgerlijk Wetboek.   Bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen zullen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. De (hoofdelijke) aansprakelijkheid van bestuurders van artikel 9 Boek 2 Burgerlijk wetboek (onbehoorlijk bestuur) gaat zodoende ook gelden voor commissarissen van verengingen en stichtingen. Daarnaast wordt de regeling voor aansprakelijkheid voor onbehoorlijke taakvervulling bij faillissement (artikel 138 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) ook geldend voor bestuurders en commissarissen van alle verenigingen en stichtingen en zal de regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade doordat in de jaarrekening een misleidende voorstelling wordt gegeven over de toestand van de rechtspersoon (artikel 139 en 150 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) ook buiten faillissement gaan gelden voor semipublieke verenigingen en stichtingen.  Naast deze aansprakelijkheden die gaan gelden, zijn er ook een aantal voorschriften die in de statuten moeten worden openomen. In het kort gezegd komt het neer op het volgende: I. Statuten moeten een belet- en ontstentenisregeling bevatten voor het geval van belet en ontstentenis van alle bestuurders. Dus wie is dan “in charge” of regelt wie in charge komt.  II. Bij statuten waarbij 1 bestuurder meer stemrecht heeft dan de andere bestuurders, mag dit verhoogde stemrecht van de bestuurder niet meer zijn dan de andere bestuurders samen. III. Er gaat een andere regeling gelden voor tegenstrijdig belang. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van dat punt. De overige bestuurders moeten dan het betreffende besluit nemen. Is er geen andere bestuurder of hebben alle bestuurders een tegenstrijdig belang dan neemt in de vereniging de algemene ledenvergadering het besluit (maar in de statuten kan hiervan worden afgeweken en kan worden opgenomen dat het bestuur toch wel bevoegd blijft om te besluiten als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben) en bij stichtingen zal, als er geen andere bestuurders zijn, het besluit toch worden genomen door het bestuur, doch onder schriftelijke vastleggingen van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen (ook in de statuten van de stichting kan hiervan worden afgeweken, net als bij verenigingen).  Er geldt een overgangsperiode voor deze eisen. Voor de eis onder I. bedoeld, geldt er onbeperkt overgangsrecht. Pas bij de eerstvolgende wijziging van de statuten moet aan deze verplichting worden voldaan.  Bij eis II is de overgangsregeling zodanig, dat bij de eerstvolgende statutenwijziging dit moet worden aangepast, maar voor zover er voor 1 juli 2026 geen statutenwijziging plaatsvindt, de “oude” bepaling nog mag gelden tot 1 juli 2026. Daarna wordt de regeling als niet geschreven geacht.  Eis III heeft geen overgangsperiode, dus deze eis gaat direct in. Echter een tegenstrijdig belangregeling is niet altijd opgenomen in de statuten van een stichting of vereniging, dus dan hoeven de statuten op dit punt niet altijd te worden gewijzigd.  Tot slot wordt door invoering van de WBTR de rechtspositie van de stichtingsbestuurder-werknemer gelijkgetrokken met die van een bestuurder van een B.V. of N.V. De stichtingsbestuurder-werknemer verliest daarbij de ontslagbescherming die er eerst wel was. Een ontslagvergunning van het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de rechter is dus niet meer nodig.  


