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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen

Steenbergen; 19 oktober 2021

Aan de Raad,

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen (WBTR) in 
werking getreden. Bij de raadsvergadering van 8 juli heeft de fractie van de Volkspartij vragen 
gesteld over impact van deze wet voor de verenigingen en stichtingen in Steenbergen.
Met deze raadsmededeling wordt u hierover geïnformeerd.

Achtergrond
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de 
nieuwe WBTR. De WBTR geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en 
stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten, zoals financiële 
problemen, zelfverrijking, fraude en diefstal door bestuurders.
De WBTR behelst meer dan alleen een statutenwijziging. De wet stuurt op het vastleggen van 
basisregels voor bestuur en toezicht, waarbij de rol van het toezicht duidelijk afwijkt van de 
verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

De wet is relevant voor:
» alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen;
« vrijwilligers en betaalde bestuurders;
» grote en kleine verenigingen/stichtingen;
» nationaal, regionaal en lokaal;;
» van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen 
» sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts.

De WBTR gaat over:
» de positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;
» de aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
» financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;
» regels omtrent belangenverstrengeling;
* procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Vijf maatregelen staan centraal in deze wet:
1. Voor de vereniging en de stichting wordt een wettelijke grondslag gegeven om een raad 

van commissarissen of een monistisch bestuursmodel in te stellen
2. Wanneer bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen een 

tegenstrijdig belang hebben, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming.
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3. Er worden regels gegeven voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen 
van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke 
taakvervulling.

4. De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een 
stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daar om 
verzoekt.

5. Voorts geldt dat
a. de statuten een regeling moeten bevatten voor ontstentenis (bv. overlijden, 

ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders en commissarissen en
b. dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de 

andere bestuurders of commissarissen tezamen.

Verenigingen en stichtingen kunnen bij inwerkingtreding van de wet hun bestaande structuren 
voor bestuur en toezicht houden, zoals de structuur waarin sprake is van een algemeen en een 
dagelijks bestuur of een raad van toezicht. Het wetsvoorstel brengt daar geen wijziging in.

Vanaf 1 juli 2021 moeten de statuten van een bestaande vereniging of stichting bij de 
eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast in het geval de statuten nog geen regeling 
bevatten voor ontstentenis of belet van bestuurders of commissarissen.

Via de websites www.wbtr.nl en www.nov.nl is uitgebreid informatie beschikbaar over de 
implementatie van de wet, in de vorm van webinars en een stappenplan.
Wbtr.nl is een online samenwerking van verenigingen, de NOV is de vereniging Nederlandse 
Organisaties voor Vrijwilligerswerk.

Overwegingen
De WBTR geldt voor álle verenigingen en stichtingen; groot en klein. De wet is daarmee van 
toepassing op bijvoorbeeld WijZijn Traverse en schoolbesturen, maar ook op voetbal- of 
muziekverenigingen. De WBTR geeft een nadrukkelijk kader mee aan besturen van verenigingen 
en stichtingen. De wet geeft hierin geen rol mee voor gemeenten; juridisch noch financieel.

Aan de implementatie van de wet zijn kosten verbonden voor betreffende rechtspersonen. Deze 
kosten variëren afhankelijk van de externe ondersteuning die men organiseert. Organisaties die 
lid zijn van wbtr.nl kunnen het eerder genoemde stappenplan voor C120,- ontvangen. Niet-leden 
betalen C 240,- voor het stappenplan. Voor de oprichting of statutenwijziging van een vereniging 
of stichting moet men bij de notaris langs. Een statutenwijziging kost gemiddeld C 500,-.
Niet alle kosten hoeven op korte termijn te worden gemaakt; organisaties krijgen binnen de 
WBTR de ruimte om hiervoor natuurlijke momenten van statutenwijziging te gebruiken.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een informatieblad opgesteld over de gevolgen van 
de WBTR. In het informatieblad wordt verwezen naar diverse 'hulplijnen' om de wet te kunnen 
implementeren;

» De Rijksoverheid
» Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB)
« De Nederlandse Associatie (DNA)
» De notaris

Het is onbekend of/op welke manier dit informatieblad door de Rijksoverheid onder de aandacht 
is gebracht van betreffende rechtspersonen.
Wel heeft Sportservice Noord-Brabant (SSNB) een viertal webinars verzorgd over dit thema in het 
voorjaar van 2021.

2



RD2100235

Omdat het onbekend is of/in hoeverre de Steenbergse verenigingen en stichtingen op de hoogte 
zijn van de WBTR, vinden wij het zinvol om als gemeente hier nog eens extra aandacht aan te 
besteden. Dit zullen we doen door:
1. Het informatieblad te plaatsen op onze gemeentelijke pagina
2. Het informatieblad via de sportcoach en de cultuurcoach onder de aandacht te brengen bij 
sport- en cultuurverenigingen.

Het informatieblad is als bijlage toegevoegd aan deze raadsmededeling.

Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steenbergen! 
de secretaris, de burgemeester,

len Belt, MBAM.J.P. d
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