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Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Gevolgen nieuwe wet (Wbtr) voor 
verenigingsleven en vrijwilligers 

Beantwoording van de vragen 
Hieronder worden de schriftelijke vragen van het CDA over de gevolgen van de nieuwe wet (Wbtr) voor verenigingsleven 
en vrijwilligers beantwoord.  
1. Is er vanuit de gemeente voorlichting aan verenigingen over de komst van deze nieuwe wet per 1 juli? Zo ja, hoe? Zo
nee, is het college bereid dat alsnog op heel korte termijn te doen?
Er is vanuit de gemeente geen voorlichting gegeven. Voorlichting over de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen
(WTBR) wordt door de uitvoeringsorganisaties (Hart voor Woerden, het Beweegteam en Cultureel Platform Woerden)
gegeven. Deze organisaties worden door de gemeente gesubsidieerd. Hart voor Woerden heeft vanaf maart daar een
webpagina voor online staan: https://www.woerdenvoorelkaar.nl/wat-je-moet-weten-over-de-wbtr. Het Beweegteam heeft
deze webpagina vanaf april 2021 onder de sportverenigingen verspreid en het Cultureel Platform Woerden onder haar
achterban. Op die webpagina staat de belangrijkste informatie voor organisaties en de aankondiging van een Webinar op
15 juni 2021 in samenwerking met het landelijk werkende Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi). De Webinar is
afgelopen 15 juni door ongeveer 25 organisaties gevolgd. Daarnaast hebben de verschillende brancheorganisaties waar
verenigingen, instellingen en organisaties bij aangesloten zijn, hun achterban op de hoogte gesteld van de gevolgen van
deze nieuwe wet via webinars, nieuwsbrieven en checklijsten.

2. Zijn er zorgelijke signalen bij de gemeente binnengekomen over deze nieuwe wet?
Nee. Ook bij de drie genoemde Woerdense uitvoeringsorganisaties niet.

Er is sprake van een verzekering via de Gemeente Woerden. De bestuursleden van stichtingen en verenigingen zijn 
verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid (alleen wanneer zij een balanstotaal hebben van minder dan € 500.000). De 
WBTR heeft geen invloed op de dekking van deze verzekering. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
bestuurder op basis van wet- en regelgeving. De wet wijzigt, de polis volgt deze wetswijziging.  

Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft ook onder de nieuwe wet klein. Het criterium is dat een bestuurder 
moet hebben gehandeld zoals geen enkel redelijk denkend bestuurder in die situatie zou hebben gehandeld. Veel 
besturen handelen bewust en integer en leggen besluiten vast in notulen. Voor de meeste verenigingen is het afsluiten 
van een dergelijke eigen verzekering niet nodig. Als er extra risicofactoren zijn dan kan het bestuur afwegen en kiezen om 
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

De urgentie om ingrijpend te handelen door de besturen is beperkt, omdat niet per direct de statuten gewijzigd hoeven te 
worden. Daar is nog vijf jaar de tijd voor. Voor de kosten, die naar verwachting rond de €750,- liggen, kan dan 
gereserveerd worden. Besturen kunnen bij hun notaris navragen wat voor hen de kosten zijn.   

https://www.woerdenvoorelkaar.nl/wat-je-moet-weten-over-de-wbtr


 
Voor de meeste zaken uit de nieuwe wet is het voldoende als het besproken wordt in de bestuursvergadering en 
vastgelegd totdat er nieuwe statuten worden vastgesteld.  
 
De informatievoorziening op de webpagina van Hart voor Woerden en de doorklik-link naar de NOV geeft voldoende 
informatie en ondersteuning, ook voor vrijwillige bestuursleden die niet aan deze materie gewend zijn. Deze informatie is 
onder de organisaties wijd verspreid. Ook is de webpagina van Hart voor Woerden via google gemakkelijk te vinden.  
 
3. Is het college bereid om actief hulp aan verenigingen te bieden bij de implementatie van deze nieuwe wet? 
Het college heeft die rol belegd bij de eerder genoemde uitvoerende ondersteuningsorganisaties: Vooral bij Hart voor 
Woerden en het Beweegteam, en ook bij het Cultuur Platform Woerden. Wanneer er in de toekomst een collectief 
vraagstuk ontstaat kunnen deze organisaties samen met de gemeente een passende aanpak ontwikkelen.   
 
4. Is het college bereid om de raad via een raadsinformatiebrief of een themabijeenkomst te informeren over de impact 
van deze nieuwe wet op het Woerdense verenigingsleven? 
Gebaseerd op de huidige informatie en het ontbreken van zorgelijke signalen vanuit het veld is die impact vrij laag. Mocht 
de raad toch meer informatie willen over de gevolgen, dan kan de gemeente de uitvoeringsorganisaties vragen een 
thema-avond te organiseren voor de raad.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/023306 



 
 
Schriftelijke vragen - Gevolgen nieuwe wet (Wbtr) voor verenigingsleven en vrijwilligers 
 
Enigszins verontrust heeft het CDA Woerden kennisgenomen van het artikel in de Volkskrant van 30 
mei jl. met de titel 'Tienduizenden vrijwilligers van kleine verenigingen moeten aan de bak vanwege 
nieuwe wet'. 

Het gaat om de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die per 1 juli van kracht zal worden. 
Het is goed dat in Den Haag actie is ondernomen na een aantal schandalen (Vestia, Meavita, 
Amarantis). Deze wet heeft echter grote gevolgen voor de vele vrijwilligers, zonder wie het 
verenigingsleven ten onder gaat. Een grote afname van het aantal vrijwilligers wordt gevreesd, 
specifiek de afname van bestuurders die hier vele uren tijd insteken. De kracht van Woerden zit 
mede in het grote aantal vrijwilligers die zich op alle fronten actief inzetten. Daar moeten we als 
gemeente Woerden heel zuinig op zijn! 

Belangrijkste pijnpunten van deze nieuwe wet: 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement of financieel tekort. Het afsluiten van 
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is noodzakelijk; 

• De statuten van verenigingen moeten een update krijgen. Zo moeten ze o.a. gaan voldoen aan de 
nieuwe voorwaarden die voortborduren op codes voor 'goed bestuur' of ‘cultural governance'. 
Notulen moeten worden opgeslagen. Het is onduidelijk of een kascontrolecommissie nog 
voldoende is of dat gang naar de accountant moet worden gemaakt. De verenigingen missen 
vaak de expertise om dit goed te kunnen regelen. Hebben de huidige bestuurders of nieuwe 
bestuurders hier nog wel zin in? 

• Alle afspraken die in het kader van de nieuwe wet gemaakt moeten worden, moeten ook 
statutair bij de notaris worden vastgelegd. Dat raakt de verenigingskas stevig. 

Dat brengt ons als CDA tot de volgende vragen: 

1. Is er vanuit de gemeente voorlichting aan verenigingen over de komst van deze nieuwe wet 
per 1 juli? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college bereid dat alsnog op heel korte termijn te doen? 

2. Zijn er zorgelijke signalen bij de gemeente binnengekomen over deze nieuwe wet? 
3. Is het college bereid om actief hulp aan verenigingen te bieden bij de implementatie van 

deze nieuwe wet? 
4. Is het college bereid om de raad via een raadsinformatiebrief of een themabijeenkomst te 

informeren over de impact van deze nieuwe wet op het Woerdense verenigingsleven? 

Namens CDA Woerden,   

Rumo van Aalst  
raadslid      
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