De nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
WBTR: een nieuwe wettelijke verplichting voor alle verenigingen.
Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de
nieuwe wet WBTR. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn en dit zal aandacht vragen van
uw bestuur.
De nieuwe wet geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen
door het vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De
noodzaak hiervan is gebleken na een aantal recente incidenten, zoals financiële problemen,
fraude en diefstal bij o.a. woningcorporaties.
Het niet voldoen aan de WTBR kan gevolgen hebben voor bestuursleden, omdat de
hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is uitgebreid. Achtergronden
van de WBTR zijn te vinden op www.wbtr.nl.
Als verenigingen aan de eisen van de WBTR voldoen, kunnen zij aantonen dat bestuur en
toezicht goed zijn geregeld. Een bijkomend voordeel is dat dit ook de nodige zekerheid en
vertrouwen zal bieden aan potentiële nieuwe bestuursleden.
Ondersteuning bij invoering van WBTR in onze vereniging
Om verenigingen te helpen bij het voldoen aan de WBTR, hebben de Nederlandse
Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) in
samenwerking met koepels en grote verenigingen een WBTR implementatie programma
ontwikkeld.
Onderdeel van dit programma is een eenvoudig stappenplan dat informatie geeft over de
nieuwe verplichtingen en de mogelijkheid biedt om procedures en regels vast te leggen
volgens de vereisten van de wet op gebieden zoals financieel beleid, goedkeuring van
uitgaven, vermijden van belangenverstrengeling en het doen van grote uitgaven. Bovendien
biedt het programma toegang tot een helpdesk waar telefonisch en via e-mail juridische
ondersteuning wordt gegeven.
Aanpassingen van de statuten zijn waarschijnlijk nodig en na het doorlopen van het
stappenplan kunnen besturen goed voorbereid een notaris inschakelen. De bond van
notarissen heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het WBTR stappenplan en daarom
kan worden verwacht dat de statuten soepel en op de juiste manier kunnen worden
aangepast.
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