
 

Kader Nieuwsbrief Extra - Mei 2021 

• WBTR - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen  
• ANBI - Algemeen Nut Beogende Instellingen 

• AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• UBO - Ultimate Beneficial Owner 

 
 

 

 

 
 

 

Wat zijn taken en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders? 

Het belang van de WBTR 

  

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en 
toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld 
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid 
wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 
verenigingen en stichtingen schaden.  
  

Om molenorganisaties te helpen met het doorvoeren van de wet, heeft De 
Hollandsche Molen zich aangesloten bij wbtr.nl. Daar kunnen besturen met 
korting de beschikking krijgen over een online stappenplan dat langs alle eisen 
van de WBTR leidt en aangeeft hoe het beste aan de wet kan worden voldaan.  
  

Voor meer informatie 

• op de website van De Hollandsche Molen, klik hier 

• op wbtr.nl, klik hier 



  

Om met korting gebruik te maken van het 'online stappenplan' vult u deze 
kortingscode in: MolensWBTR. 

  

 

ANBI-publicatieplicht aangescherpt per 1 juli! 

  

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is verplicht om gegevens te 
publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van 
bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Verder worden grote ANBI's verplicht 
om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van 
standaardformulieren.  
  

Grote ANBI’s zijn ANBI's die actief geld of goederen werven onder derden 
(fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende 
boekjaar meer bedragen dan € 50.000.  
Voor niet-fondsenwervende ANBI’s geldt die verplichting als de lasten in het 
betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000. U moet het formulier 
invullen op basis van de jaarcijfers 2020. 
  

Let op:  
Als u niet aan de publicatieplicht voldoet kan de ANBI-status vervallen.  
  

Op de site van de belastingdienst is meer informatie te vinden. Klik hier. 

 

 
 

 

Maak gebruik van het AVG-stappenplan 

AVG vergt continue aandacht! 

  

Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), 
de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG). 
Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, etc, groot en klein, moeten aan 
de AVG voldoen.  
De nieuwe wet verwacht van hen dat zij actief veel stappen ondernemen: 
alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.  
  

Om bij AVG-Verenigingen met korting een stappenplan te doorlopen dat u 
helpt alle aspecten van de regelgeving te behandelen klik hier . 
  

Wij adviseren u dringend uw AVG-beleid tegen het licht te houden en ook uit 
te voeren. Het vergt continue aandacht. 

 



Heb ik UBO's in mijn organisatie? 

  

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van 
een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten hun UBO's 
inschrijven in het UBO-register.  
Wat is een UBO en krijgt jouw organisatie ook te maken met het UBO-
register?  
  

Voor de belangrijkste vijf vragen en antwoorden over UBO's, klik hier 

 

 
 

 

 

 

 

Klik hier om u uit te schrijven of om uw abonnementsvoorkeuren te wijzigen.  
 
 

 

Dé molenvereniging van Nederland 
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