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Doel van de wet

• De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen 
om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. 

• Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van 
beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. 

• Dat kan in onder meer de zorg, het onderwijs, de woningbouw, de 
muziek- of de goededoelensector zijn. 

• Het grootste gedeelte van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking.

• Statuten wijzigingen zijn noodzakelijk



Waarom WBTR?

Bij verenigingen en stichtingen gaat het veelal in goed vertrouwen en
ontbreekt vaak verantwoording en controle.

- De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten 
binnen besturen te voorkomen.

- Door de overkoepelende organisaties is een standaardvoorbeeld van 
een dergelijk Stappenplan WBTR opgesteld waarvan aangesloten 
verenigingen (zoals de onze) tegen een gereduceerd tarief gebruik 
kunnen maken.



Het stappenplan WBTR

• Goed bestuur

• Hoofdelijke aansprakelijkheid

• Tegenstrijdig belang

• Afwezigheid van bestuursleden en voltallig bestuur

• Meervoudig stemrecht

• Toezicht

• Bindende voordracht

• Raadgevende stem

• Overzicht en wijziging van de statuten.



Goed bestuur:  (belangrijkste punten)

• Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de VGDE.

• Bestuursleden treden af na 3 jaar volgens een rooster en kunnen hierna
herkozen worden ( geen limiet op het aantal termijnen ).

• Bij aankopen en uitbestedingen staat het belang van de VGDE voorop en zullen
meerdere offertes worden gevraagd.

• Hanteren van het 4 ogenprincipe, 1 ander bestuurslid of 2e penningmeester heeft
altijd inzicht in de financiële situatie van de VGDE.

• Bedragen boven de 2000 € moeten door 2 personen akkoord worden bevonden en
ook getekend worden bij overboeking via de bankrekening.

• Bestuur houdt in  beginsel 1 x per maand een vergadering, waarbij notulen worden
gemaakt en bewaard.

• Bestuur kan tijdelijk een aspirant bestuurder benoemen (goedkeuring ALV).

• Het periodiek monitoren van essentiële werkafspraken op actualiteit.



Zorg dragen voor goede informatie aan nieuwe bestuursleden

• Financiële situatie VGDE – taken en bevoegdheden bestuurders – bestaande werkafspraken.

Als bestuurders handelen wij als volgt:

- Wij blijven binnen onze bevoegdheden en handelen conform wet en statuten.

- Houden wij ons aan de afspraken genoemd onder goed bestuur.

- Voldoen wij aan de administratieve verplichtingen.

- Voldoen wij aan andere relevante wetten zoals de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij volgende zaken:

- Duidelijke vastlegging van het neerleggen van de functie en uitschrijving K.v.K..

- Decharge van bestuurstaken door de ALV.

- Zorgdragen voor een goede overdracht naar nieuwe bestuurders.

Aansprakelijkheid:



Tegenstrijdig belang:

• Als een tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan
het aangaan van een OVK met een (geldelijk) belang tussen de VGDE en
de bestuurder of relaties van bestuurders anderzijds.

• Een tegenstrijdigbelang dient een bestuurder altijd te melden.

• Alle relevante informatie over het tegenstrijdig belang zal het 
bestuurslid delen.

• Het bestuurslid zal niet deelnemen aan overleggen en besluitvorming
inzake het onderwerp waar het tegenstrijdig belang op ziet.

• Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal de beslissing
worden doorverwezen naar de ALV.



Afwezigheid van bestuursleden

• De bestuurder die (tijdelijk) afwezig is dient dit tijdig te melden.

• Bij afwezigheid van de voorzitter langer dan 30 dagen, dient het 
bestuur een tijdelijke vervanger aan te wijzen.

• Bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur wordt door één of 
meer leden van het oude bestuur een ALV bijeen geroepen om met 
een meerderheid van stemmen een nieuw bestuur te kiezen.



Meervoudig stemrecht

• Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

• De besluitvorming wordt altijd met een meerderheid van stemmen
genomen.



Toezicht (1)

• Wij hebben geen toezichthoudend orgaan dat wordt gekwalificeerd
als een toezichthouder in de zin van de WBTR.

• Binnen onze vereniging functionerende werkgroepen, commissies en
andere overlegorganen kwalificeren niet als Raad van Toezicht
volgens de WBTR wetgeving en dragen geen verantwoordelijkheid als
bedoeld onder toezicht in de WBTR.



Toezicht (vervolg) van toepassing zijnde maatregelen:

• Scheiding van betalingen door de 1e penningmeester en de financiële
administratie d.m.v. registratie van betalingen en ontvangsten in het 
ledenadministratieprogramma door een ander bestuurslid/2e 
penningmeester (4 ogenprincipe).

• Vereiste goedkeuring jaarrekening door de kascommissie (2 personen).

• Vereiste goedkeuring jaarverslag, jaarrekening en begroting door de ALV.

• Declaraties bestuur, commissies en werkgroepen beoordeling en
goedkeuring door 1e penningmeester.

• Declaratie 1e penningmeester schriftelijke goedkeuring door voorzitter
of 2e penningmeester.

• Giften, geschenken en geldelijke beloningen volgens intern vastgelegde
richtlijnen, afwijkingen mogelijk mits onderbouwd ( acceptabele normen
en waarden).



Raadgevende stem

• Bestuurders hebben altijd het recht om de ALV te adviseren over een
besluit dat wordt genomen, ook als de bestuurders zelf mee mogen
stemmen als lid.



vervolg stappen:
Aanpassing statuten noodzakelijk

binnen 5 jaar na 1-7-2021.


