
Toelichting bij agendapunt 10 en 11 van de ALV van 9 juni 2022 (voorstel tot wijziging van de 
Statuten en het Huishoudelijk reglement). 
 
In de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 is een aantal wijzigingsvoorstellen voor de 
Statuten, het Huishoudelijk reglement en het VFR aangenomen door de ledenvergadering.  
De gang naar de notaris heeft het bestuur toen echter niet gemaakt, omdat intussen duidelijk was 
geworden dat onze Statuten nog dienden te worden aangepast aan de Wet Toezicht en Bestuur 
Rechtspersonen (WBTR). 
 
Doel van deze wet is om de regeling voor bestuur en toezicht bij de verschillende soorten 
rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. In de wet zijn bijvoorbeeld uitgangspunten 
opgenomen, die bestuurders bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen. Verder zijn er 
voorschriften opgenomen over de positie van bestuurders als sprake is van een tegenstrijdig belang 
en zijn er duidelijke regels over aansprakelijkheid van bestuurders opgenomen.  
Belangrijk uitgangspunt van het rechtspersonenrecht is dat bestuurders gehouden zijn tot een 
behoorlijke taakvervulling en dat zij zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten naar het 
belang van de rechtspersoon. Dit uitgangspunt was voor verenigingen echter niet in de wet 
vastgelegd. Een ander onderwerp dat voor een aantal rechtspersonen nog onvoldoende geregeld 
was, betreft de besluitvorming bij tegenstrijdig belang van een bestuurder. Ook ontbrak een goede 
regeling voor ontstentenis van bestuurders. Tenslotte is met de wet invulling gegeven aan de 
aanbevelingen van de Commissie Behoorlijk Bestuur (de Commissie Maatschappelijk verantwoord 
bestuur en toezicht in de semipublieke sector, onder voorzitterschap van mevrouw F. Halsema). Deze 
commissie heeft aangedrongen op een nauwkeuriger omschrijving van de taak en de 
aansprakelijkheid van bestuurders. De wet beoogt dan ook maatregelen te bieden ter verbetering 
van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder meer verenigingen.  
 
Dit alles maakte wederom een aanpassing van de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement 
noodzakelijk. Vandaar dat wij weer bij u komen met het verzoek om in te stemmen met de 
voorgestelde aanpassingen. Overigens zijn er ook nog enkele kleine wijzigingen voorgesteld, die niet 
met de WBTR te maken hebben. 


