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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  

 

 

In deze speciale Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de gevolgen voor uw vereniging of 

stichting van nieuwe wetgeving die per 1 juli 2021 in zal gaan. 

 

Het gaat om de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

In deze wet zijn een aantal zaken opgenomen die met name gaan over de manier waarop u als bestuur 

functioneert, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe u die vastgelegd heeft en hoe controle 

daarop moet plaats vinden. 

 

Vooropgesteld moet worden dat u er binnen uw organisatie (vereniging of stichting) niet alleen 

schriftelijke afspraken over zult moeten maken, maar die afspraken moet u ook vastleggen in uw 

reglementering. Die schriftelijke afspraken moeten vóór 1 juli binnen het bestuur niet alleen besproken 

zijn, maar ook schriftelijk vastgelegd zijn, met handtekeningen van alle bestuursleden dat zij met die 

regels akkoord zijn. Voor de meeste organisaties zal de vastlegging van de afspraken later in het 

Huishoudelijk Reglement plaats moeten vinden. Slechts in één zeer specifieke situatie binnen 

stichtingen zou het kunnen zijn dat u iets in de Statuten moet opnemen, als dat nog niet in die Statuten 

geregeld is. 

U hoeft zich dus niet bang te laten maken dat u verplicht zou zijn om uw Statuten te moeten wijzigen, 

wat veel kosten met zich mee zou brengen. De WBTR schrijft dit niet voor. 

 

Om u van dienst te zijn heeft de KNBF, uitsluitend voor gebruik door haar eigen (bijzondere) leden, een 

Handreiking WBTR gemaakt, waarin u per artikel uit de WBTR (voor zover van toepassing op 

verenigingen en stichtingen) uitgelegd wordt wat het betreffende artikel inhoudt en wat u over het 

onderwerp in uw regelgeving vast moet leggen. De Handreiking WBTR treft u als bijlage bij deze 

Bondsbrief aan. 

 

Tevens kunnen wij u berichten dat wij over de WBTR contact hebben gehad met onze 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (die wij voor al onze (bijzondere) leden collectief hebben 

afgesloten) met de vraag of de WBTR gevolgen heeft voor die verzekering. Wij hebben als antwoord 

gekregen dat dit niet het geval is, als u als vereniging kunt aantonen dat u de regels uit de WBTR in uw 

organisatie heeft vastgelegd. U wordt dus aangeraden om de regels die u als bestuur vóór 1 juli 2021 

heeft vastgesteld, ook daarna in uw Huishoudelijk Reglement op te nemen. In de Handreiking WBTR 

vindt u een aantal teksten die u daarvoor kunt gebruiken. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze Bondsbrief vragen hebben, dan willen wij u vragen deze te richten 

aan het Bondsbureau, zodat die daar gebundeld kunnen worden en we kunnen zien hoe we die vragen 

het beste kunnen beantwoorden. Zo nodig zal er een tweede Bondsbrief verschijnen met de vragen 

en antwoorden daarop.  
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