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Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
 

1. Introductie 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht 

bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het grootste deel van de wet treedt op 1 juli 2021 in werking. 

Vijf maatregelen staan centraal in deze wet: 

1. Voor de vereniging en stichting wordt een wettelijke grondslag gegeven om een raad van 

commissarissen of een monistisch bestuursmodel in te stellen. 

2. Wanneer bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen een tegenstrijdig belang 

hebben, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming. 

3. Er worden regels gegeven voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen 

en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling. 

4. De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te 

ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daar om verzoekt. 

5. Voor de vereniging en stichting geldt dat (a) de statuten een regeling moeten bevatten voor ontstentenis 

(bijv. overlijden, ontslag) of belet (bijv. ziekte) van bestuurders en commissarissen en (b) dat een 

bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of 

commissarissen tezamen. 

De wet stimuleert om binnen iedere vereniging of stichting het gesprek aan te gaan als bestuurder en/of 

toezichthouder over hoe goed bestuur en toezicht binnen de vereniging het best geborgd kan worden. 

Daartoe is deze notitie opgesteld, aan de hand van het model van WBTR/IVBB (www.wbtr.nl). In deze notitie 

geeft de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave aan op welke wijze aan de nieuwe wetgeving voldaan 

wordt/gaat worden. 

 

2. Goed bestuur 

Wij vallen niet onder een zogeheten governance code. Wij houden ons aan de normen zoals neergelegd in de 

regelgeving met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 

Wij hebben als bestuurders afgesproken dat alle bestuursleden handelen in het belang van de stichting. Dat 

betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel in (binnen de stichting) als 

extern (in relatie met derden). 

Wij hebben een visiedocument (beleidsplan) waarin de doelen van de stichting staan. Daarin staat concreet 

wat de plannen zijn en hoe wij die willen bereiken. 

http://www.wbtr.nl/
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Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. Dat betekent dat in situaties die van belang zijn 

voor de stichting wij niet handelen op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is 

voor de stichting gelet op de statutaire doelstelling. 

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent oog hebben voor het stichtingsbelang 

en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissing publiceren op een wijze dat 

iedereen hier kennis van kan nemen. 

Er is een goede regeling voor onze stichtingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het 

stichtingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. 

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten 

goedkeuren van een begroting en jaarrekening. We hebben hierbij de volgende privépersoon planningscyclus 

afgesproken: 

▪ Controle jaarrekening (t-1)    februari 

▪ Vaststellen jaarrekening (t-1)    maart 

▪ Financiële tussenbalans (t)    juni / juli 

▪ Vaststellen uitgangspunten begroting (t+1)  september 

▪ Vaststelling begroting (t+1)    november 

(t) begroting lopend / actueel jaar 

(t+1) begroting toekomstig jaar 

(t-1) begroting voorafgaand jaar 

 

Het doen van uitgaven valt onder de werking van collegiaal bestuur/besluitvorming. 

Naast de penningmeester heeft de tweede penningmeester ook altijd inzicht in de actuele financiële stand 

van zaken. 

De stichting kent nog geen vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid. De stichting wil een integere en 

betrouwbare opdrachtgever zijn ten aanzien van haar leveranciers, dienstverleners en aannemers. 

We hebben afgesproken dat uiterlijk in 2022 op dit punt concreet beleid geformuleerd wordt om enerzijds 

partijen eerlijke en gelijke kansen te bieden en anderzijds hierin ook het aspect van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen tot uiting te laten komen. 

Wij spreken af dat we zorgvuldig omgaan met investeringen. Dat betekent: we volgen de juiste procedures, in 

het bijzonder bij grote, risicovolle uitgaven. Bij de besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing van 

noodzaak van de uitgaven te zijn, net als een risicoanalyse, een deugdelijke (meerjaren)begroting en 

reservering voor toekomstige uitgaven. 

We bespreken offertes met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vast in de notulen. In het 

geval van een meerjaren onderhouds- of instandhoudingsplan laten we ons van advies dienen door het 

bouwbureau van het bisdom ’s-Hertogenbosch. 
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Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken 

hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren 

de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergadering aan- en afwezig zijn. 

Afspraken worden helder en eenduidigheid geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk 

gemaakt aan de bestuursleden. 

3. Aansprakelijkheid 

Binnen onze stichting maken wij de volgende afspraken: 

Voor huidige bestuursleden 

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid 

die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de stichting. 

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen: 

▪ Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven. 

▪ Dat we handelen conform de wet, de statuten en het bestuursreglement. 

▪ We houden ons aan de afspraken zoals hiervoor onder 2 neergelegd. 

▪ We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdige belang(en). 

▪ Wij voldoen aan de administratieplichten. 

▪ We gaan geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen. 

▪ Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de 

stichting in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement. 

▪ Wij zorgen ervoor dat de stichting voldoet aan relevante wetten, zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

Voor nieuwe bestuursleden   

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over: 

▪ De financiële toestand van de stichting. 

▪ De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben. 

▪ De (onderlinge) werkafspraken. 

▪ De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of het bestuursreglement. 

▪ De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking. 

Met de nieuwe bestuursleden vindt een evaluatie over de gemaakte afspraken plaats in het tweede kwartaal 

na toetreding tot het bestuur. 

Voor aftredende bestuursleden 

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken: 

▪ Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd. 

▪ Uitschrijving als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel. 
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▪ Décharge van de bestuurstaken van de stichting door een expliciet goedkeuringsbesluit op te nemen 

bij de jaarrekening. 

▪ Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s). 

▪ Vastlegging van de afspraken. 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Via de gemeente Grave kan waar nodig een beroep worden gedaan op de Vrijwilligerspolis die onder meer 

voorziet in een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. 

Afgesproken wordt om te onderzoeken of de polis nog voldoende dekking geeft in het licht van de Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen. 

 

4. Tegenstrijdig belang 

In aanvulling op de statuten is in het bestuursreglement reeds voorzien in de navolgende regeling: 

Artikel 6 – Tegenstrijdige belangen 

1. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. 

2. Bestuursleden nemen geen deel aan beraadslagingen en stemming over voorstellen waarbij 

sprake is van het aangaan van transacties door de stichting waarbij tegenstrijdige belangen van 

leden het bestuur kunnen spelen. 

3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie 

aan te gaan met een rechtspersoon: 

a. waarin één van de leden van het bestuur persoonlijk een materieel/financieel belang houdt; 

b. waarbij een lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 

4. Indien het aantal bestuursleden met tegenstrijdige belangen ertoe leidt, dat het aantal 

bestuursleden minder bedraagt dan de helft, wordt –  ter bevordering van naleving van de statuten 

en dit reglement –  extern advies ingewonnen. 

 

In aanvulling op het voorgaande spreken we het volgende af. 

▪ Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. 

▪ Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang. 

▪ Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de 

agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het 

vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan. 

▪ In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, dan zal het bestuur zelf alsnog 

een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren. 

 

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur – voor zover dit niet reeds vastgelegd is – 

in ieder geval aan: 

▪ Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de stichting enerzijds en de 

bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. 

▪ Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder. 
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▪ Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de stichting ten behoeve van een 

bestuurder. 

 

5. Afwezigheid bestuursleden 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor 

gevallen van belet- en ontstentenisregeling van alle bestuurders bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het is 

niet wettelijk verplicht een belet- en ontstentenisregeling in de stichtingsstatuten op te nemen voor het geval 

er sprake is van afwezigheid van één of meerdere bestuurders. 

Binnen onze stichting maken wij de volgende afspraken: 

▪ Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct 

te melden bij de overige bestuursleden. 

▪ Bij belet en ontstentenis van één bestuurder of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast 

met het bestuur van de organisatie zolang voldaan wordt aan het minimale vereiste aantal bestuursleden 

(3) zoals vastgelegd in de statuten. 

▪ Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders wijzen het gemeentebestuur en het kerkbestuur ieder 

persoon aan om tijdelijk in het bestuur te voorzien; deze twee personen benoemen gezamenlijk een 

persoon zodat daarmee te allen tijde voldaan wordt aan het statutair genoemde aantal van tenminste 

drie bestuursleden. 

▪ Indien niet voorzien wordt in de benoeming van een nieuw tijdelijk bestuur op voornoemde wijze, dan 

treedt het kerkbestuur op als bestuur van de stichting. 

▪ Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals 

in de statuten is vastgelegd (= 2/3 van het aantal in functie zijnde bestuursleden). 

▪ Wij leggen de procedure voor nu vast in een tijdelijke aanvulling op het bestuursreglement; voeren 

hierover nader overleg met het gemeente- en kerkbestuur en leggen een definitieve regeling later vast 

op het moment dat de statuten worden aangepast. 

 

6. Meervoudig stemrecht 

Het meervoudig stemrecht is voor onze stichting niet van toepassing. 

 

7. Toezicht 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen geeft een wettelijke grondslag voor verenigingen en stichtingen 

voor het instellen van een monistisch bestuursmodel met één orgaan (een bestuur bestaande uit uitvoerende 

en niet-uitvoerende bestuurders) of een dualistisch model met twee organen (het bestuur en de raad van 

commissarissen of raad van toezicht). Het is niet verplicht om een monistisch of dualistisch bestuursmodel te 

hebben; verenigingen en stichtingen kunnen ook volstaan met alleen een bestuur. 
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Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen. 

 

8. Ontslag bestuurders door de rechter 

▪ De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten. 

▪ Het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder 

▪ Wij houden jaargesprekken binnen het bestuur als intern controlemechanisme om het functioneren van 

bestuurders te beoordelen. 

▪ Daarnaast vindt bilateraal overleg plaats met het kerkbestuur en het gemeentebestuur waarbij - naast de 

samenwerking met deze besturen - ook het functioneren van de stichting besproken wordt. 

▪ Van de jaargesprekken binnen het bestuur worden aantekeningen gemaakt die deel uitmaken van de 

notulen van de bestuursvergadering waarin dit aan de orde komt. 

▪ Als bestuur zorgen wij dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat zij op de juiste wijze invulling 

kunnen geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij ervoor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar 

kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuursleden met het oog op collegiaal 

bestuur. 

 

9. Ontslag bestuurders in loondienst 

Wij hebben geen bestuurders in loondienst. 

 

10. Interne borging en statuten 

▪ Wij spreken af de in deze notitie vastgelegde afspraken regelmatig te controleren op actualiteit. 

▪ Daarnaast worden de gemaakte afspraken regelmatig geëvalueerd op relevantie. 

▪ Voor zowel de controle als voor de evaluatie geldt dat deze tenminste één keer per jaar plaatsvindt, 

gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening/verantwoording. 

▪ Zo nodig passen wij de afspraken aan door een aanpassing van deze notitie. 

▪ Deze notitie is onlosmakelijk verbonden met de statuten zoals laatstelijk vastgesteld op 7 mei 2002 en 

het bestuursreglement van 26 juni 2019. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Bijlagen: 

1. Statuten van 7 mei 2002 

2. Bestuursreglement van 26 juni 2019 

https://www.st-elisabethkerk.nl/wp-content/uploads/PDF/pdf_stichting/Statuten_2002.pdf
https://www.st-elisabethkerk.nl/wp-content/uploads/2019/06/Bestuursreglement_2019-06-26.pdf

