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Agendapunt 6: Statutenwijziging 
 
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) is op 1 juli 2021 in werking getreden en De nieuwe wet  
wijzigt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). 
In de statuten moet een regeling voor ontstentenis of belet van alle bestuurders worden opgenomen. 
Daarnaast komt er een wettelijke tegenstrijdigbelangregeling voor het bestuurders en wordt digitaal 
vergaderen geregeld. 
 

De ontstentenis- en beletregeling voor het bestuur 
 
Van ontstentenis is sprake als een bestuurder niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag). 
Van belet is sprake als een bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen (bijvoorbeeld door 
ziekte, langdurig verlof of schorsing). Bij ontstentenis van alle bestuurders is er geen bestuur meer en bij belet 
van alle bestuurders is er tijdelijk geen bestuur meer. 
De ontstentenis- en beletregeling houdt in dat een of meer personen tijdelijk (mede) met het bestuur worden 
belast gedurende de ontstentenis of het belet. Dat voorkomt dat de vereniging stuurloos wordt, of in een 
situatie komt waarbij het bestuur geen geldige besluiten meer kan nemen. 
 

Ontstentenis en belet van het hele bestuur 
 
De beletfunctionaris betreft een tijdelijke functie voor de periode vanaf ontstentenis of belet tot het moment 
dat een nieuw bestuur is benoemd. De statuten kunnen bepalen dat bij ontstentenis of belet van alle 
bestuursleden, het bestuur tijdelijk berust bij de door de Verenigingsraad (al dan niet uit zijn midden) daartoe 
aangewezen persoon of personen. 
 

De tegenstrijdigbelangregeling voor het bestuur 
  
De nieuwe wettelijke regeling houdt in dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het 
belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. En dat een bestuurder niet deelneemt aan de 
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. 
 

Digitaal vergaderen van bestuur  
 
Door de coronacrisis werd digitaal vergaderen noodzakelijk. Digitaal vergaderen van een algemene vergadering 
en van het bestuur van een vereniging werd mogelijk gemaakt door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 
Veiligheid.  Door de wijziging van de statuten wordt nu definitief geregeld dat  vergaderingen van het bestuur 
en de Algemene Vergadering digitaal kunnen worden gehouden.  
 
 

Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten 
 
Voorgestelde wijziging van de statuten van Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten  
 
Artikel 1  BEGRIPSOMSCHRIJVING 
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De begripsomschrijvingen onder 2 tot en met 7 worden genummerd 3 tot en met 8. De begripsomschrijvingen 
onder 8 tot en met 11 worden genummerd 10 tot en met 13. Er worden nieuwe begripsomschrijvingen 
toegevoegd onder 2, 9 en 14, die luiden als volgt: 
 
2. Belet:  

de situatie waarin een bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen (bijvoorbeeld door 
ziekte, langdurig verlof of schorsing). 

9. Ontstentenis:  
de situatie waarin een bestuurder niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag). 

14 Vergadering:  
een bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de bijenkomst fysiek aanwezig zijn dan wel via een 
tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar contact hebben. 

 
Artikel 8  ALGEMENE VERGADERING 
 
4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Nederland, ter plaatse als door het bestuur wordt bepaald. 

De Algemene Vergadering neemt besluiten in een vergadering. 

 
Artikel 10 BESTUUR 
 
De leden 2 tot en met 20 worden genummerd 3 tot en met 21. Er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, dat luidt 
als volgt: 
 
2. Bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de deelnemersvereniging en 

de met haar verbonden organisatie. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de deelnemersvereniging. 

 
Het nieuwe lid 7 (oud lid 6) wordt gewijzigd als volgt: 
 
7. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen; waarbij ten minste twee (2) stemmen worden 

uitgebracht. Het bestuur neemt besluiten in een vergadering. In geval van ontstentenis of belet van een of 
meer bestuursleden zijn de overige bestuursleden met het besturen van de deelnemersvereniging belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, is de verenigingsraad bevoegd om een of meer 
personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen die tijdelijk – eventueel samen met de nog 
beschikbare bestuursleden – met het besturen van de deelnemersvereniging worden belast.  

 
Artikel 11 VERENIGINGSRAAD 
 
5. Het bestuur van de deelnemersvereniging geeft leiding aan de vergadering van de verenigingsraad. In 

geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, voorziet de verenigingsraad zelf in de leiding van 

de vergadering. 

 
  
 


