WBTR
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Wellicht hebben jullie- leden van Scriptores- gehoord van de Nederlandse wet WBTR die is
ingegaan op 1 juli j.l.
Deze wet is in het leven geroepen om het bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren en om transparantie binnen verenigingen en stichtingen te
vergroten. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur en andere
ongewenste activiteiten de verenigingen en stichtingen schaden.
In het kader hiervan heeft het bestuur van Scriptores zich gebogen over alle punten die zijn
aangedragen in het stappenplan van de WBTR, te weten:
- Goed bestuur
- Aansprakelijkheid van bestuursleden
- Tegenstrijdig belang
- Afwezigheid van één of meerdere bestuursleden
- Meervoudig stemrecht
- Toezicht
- Bindende voordracht van bestuurders
- Raadgevende stem
Alle punten van de WTBR-wet zijn door het bestuur besproken.
We zijn blij te constateren dat we op bijna alle punten voldoen aan de WBTR.
Niet alles is op onze vereniging van toepassing. De punten waar we actie op gaan
ondernemen zijn:
- Goed bestuur.
Zo spoedig mogelijk zal de website worden aangepast zodat de agenda en de genomen
besluiten van de Algemene Leden Vergadering en de bestuursvergaderingen gepubliceerd
kunnen worden en daarmee toegankelijk zijn voor de leden die daar in geïnteresseerd zijn.
- Aansprakelijkheid van bestuursleden.
Tot op heden zijn de bestuursleden niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dit zal vanaf nu
wel gaan gebeuren.
- De statuten zijn kritisch bekeken en zullen naar aanleiding van de WBTR op korte termijn
worden aangepast. De nieuwe statuten zullen in een ledenvergadering eerst ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van Scriptores.
We hopen dat we jullie op deze manier voldoende informatie hebben gegeven over deze
nieuwe wet. Mochten er vragen zijn; stel ze gerust en we zullen jullie zo goed mogelijk
antwoord geven.
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