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VOORWOORD
In 2021 werd ons werk nog sterk beïnvloed door het coronavirus. We
hadden opnieuw te maken met grote uitbraken en lockdowns. Het
was weer ‘alle hens aan dek’ om het werk gedaan te krijgen. En de medewerkers in de afvalbranche speelden het opnieuw klaar. Het werk
ging veilig en gezond door zonder noemenswaardige stagnaties.
De inhoudelijke werkgroepen van de StAA werkten ondertussen
gestaag door aan de teksten van de Arbocatalogus Afvalbranche,
zodat de inhoud relevant en actueel blijft. Het verheugt ons dat de
Nederlandse Arbeidsinspectie het onderdeel Dieselmotoremissies – een belangrijk onderwerp
– goedkeurde. Met de maatregelen in de arbocatalogus kunnen we blootstelling aan deze
schadelijke uitlaatgassen bij werkzaamheden in de branche zoveel mogelijk terugdringen.
Bedrijven en organisaties werken hard aan de inzet van meer schoon materieel, bijvoorbeeld
door elektrisch aangedreven voertuigen in gebruik te nemen.
Verder hebben we afgelopen jaar enkele naslagdocumenten opgenomen in de arbocatalogus.
Met goede praktijkvoorbeelden willen we bedrijven en organisaties helpen bij het professionaliseren van hun bedrijfsvoering. Op die manier tillen we de veiligheid en gezondheid in de
branche naar een hoger plan.
Natuurlijk is ook aan de promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche gewerkt. In het najaar
zagen we ons door het oplaaiende coronavirus helaas genoodzaakt enkele activiteiten te
schrappen. Het jaarcongres schoven we door naar het voorjaar van 2022 en we gingen niet
naar de Vakbeurs Recycling. Gelukkig kon de Week van de Veiligheid in juni wél doorgaan. In die
week organiseerde de StAA een webinar, waarin met een nieuwe animatie en een presentatie
inzicht werd gegeven in de werking en het gebruik van de arbocatalogus. Op die manier hopen
we ook de nieuwkomers aangehaakt te krijgen, zodat iedereen gebruik maakt van het mooie
hulpmiddel dat de Arbocatalogus Afvalbranche is voor onze branche.
Michaël van Hulst,
Voorzitter Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

naar overzicht

DE ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE
In de Arbocatalogus Afvalbranche zijn afspraken voor veilig en
gezond werken vastgelegd, die zijn gebaseerd op de praktijk en
de ervaring van de werknemers binnen de afvalbranche zelf.
Het streven is de arbocatalogus dé algemene standaard te
laten zijn voor veilig en gezond werken binnen de branche,
die ook is geaccordeerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie
(voorheen: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het
is de bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende
organisaties de arbocatalogus actief gaan gebruiken op het
niveau van werkgever en werknemers in individuele bedrijven.
Concreet biedt de arbocatalogus het volgende:
De arbocatalogus biedt oplossingen voor veiligheid en
gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de
afvalbranche. Voor tal van werkzaamheden in de branche
bevat de arbocatalogus maatregelen om de risico’s zo klein
mogelijk te houden.
In de arbocatalogus staat de huidige stand der techniek.
Dit is het niveau waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie
zal handhaven bij goedgekeurde arbocatalogi.
De wijze waarop de arbocatalogus wordt gebruikt, verschilt
per functie, die personen in een bedrijf vervullen. Uiteindelijk biedt de arbocatalogus alle gebruikers de mogelijkheid
te achterhalen wat de stand der techniek is en, dus, welk
minimumniveau aan veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden met welke maatregelen is te realiseren.
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INHOUDELIJKE VERBETERING
De Arbocatalogus Afvalbranche is dé standaard voor gezond en veilig werken binnen de afvalsector. De StAA zet zich
ervoor in de inhoud van de arbocatalogus actueel te houden. Daarvoor wordt deze uitgebreid en aangepast, waar nodig en
wenselijk. In 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen: Inspectie SZW) het onderdeel Dieselmotoremissies
goedgekeurd. De StAA heeft de arbocatalogus op een aantal onderdelen aangevuld. Ook is het gesprek hervat over het
onderwerp fysieke belasting en is gekeken naar de concentraties dieselmotoremissies binnen de branche. De komende tijd
worden de teksten in de arbocatalogus beoordeeld op het juiste gebruik van de termen ‘gevaar’ versus ‘risico’.

GOEDGEKEURDE ONDERDELEN ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE

In 2021 heeft de StAA een positieve reactie van de
Nederlandse Arbeidsinspectie gekregen op:

Dieselmotoremissies

Ralph Kerkhoff (PreZero Nederland)

naar overzicht
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INHOUDELIJKE VERBETERING
AANVULLING OP ONDERDELEN
Naast maatregelen die worden getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie,
biedt de Arbocatalogus Afvalbranche voor bepaalde onderwerpen ook goede
voorbeelden uit de praktijk of handreikingen over hoe om te gaan met bepaalde
gevaren.
In 2021 zijn aan de Arbocatalogus Afvalbranche aanvullingen gedaan bij het
onderdeel Veilig werken bij weeralarm. Voor deze aanvulling is toetsing door de
Nederlandse Arbeidsinspectie niet nodig. De drie hiernavolgende documenten
zijn als achtergrondinformatie opgenomen in de Arbocatalogus Afvalbranche.

Factsheet ‘Maatregelen bij verwerking van
bloembollenafval met azolen’

Handreiking Extreme Weersomstandigheden

Onveilige atmosfeer en besloten ruimten

LEIDRAAD FYSIEKE BELASTING
In 2021 is het overleg tussen werkgevers en werknemers hervat over de Leidraad
Fysieke Belasting Huisvuilbeladers. De leidraad geeft richting aan een evenwichtige arbeidsbelasting bij alle medewerkers die zich met het inzamelen van huishoudelijk afval bezighouden. De Nederlandse Arbeidsinspectie maakte duidelijk
dat het onderwerp ‘fysieke belasting’ een prioritair risico is en daarom in 2021 ter
toetsing door de StAA moest worden aangeboden.

naar overzicht

Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken tussen werkgevers
en werknemers over de leidraad. Het bestuur van de StAA heeft daarom in 2022
moeten besluiten deze niet op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche.
Alleen met een unaniem besluit kan de arbocatalogus worden aangepast.
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INHOUDELIJKE VERBETERING
CONCENTRATIES DIESELMOTOREMISSIES
Op 1 juli 2020 heeft het ministerie van SZW een wettelijke grenswaarde
van 10 µm EC/m3 ingevoerd voor de beroepsmatige blootstelling aan
dieselmotoremissies (DME). EC staat voor elementaire koolstofdeeltjes. Dit
zijn de roetdeeltjes die tot in de longblaasjes kunnen doordringen. De waarde
van 10 µm EC/m3 is voor vier jaar vastgesteld. Daarna wordt beoordeeld of een
verlaging van de grenswaarde mogelijk is.
De wettelijke grenswaarde is voor de StAA aanleiding geweest om te
inventariseren hoe het in de praktijk van de afvalbranche staat met de

blootstelling aan DME. De achterbannen van de samenwerkende partijen is
hiervoor gevraagd metingen van DME aan te leveren. Op basis van de resultaten
van deze verkenning kan worden geconcludeerd dat de huidige wettelijke
grenswaarde haalbaar is, indien de beheersmaatregelen strikt worden toegepast.
Een verlaging van de grenswaarde zal tot overschrijdingen leiden, zelfs als de
blootstelling gelijk mag zijn aan de achtergrondconcentratie ter plekke. De
resultaten van de inventarisatie maken duidelijk dat het zinvol is dat bedrijven
investeren in de toekomst en bij de aanschaf van nieuw materieel anticiperen op
aanscherping van de grenswaarde.

EENDUIDIGHEID OVER BEGRIPPEN ‘RISICO’ OF ‘GEVAAR’
Bij het herzien van teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche door de inhoudelijke werkgroepen van de StAA, is duidelijk geworden dat de begrippen ‘gevaar’
en ‘risico’ door elkaar worden gebruikt. De betekenis van beide woorden ligt
taalkundig en juridisch dicht bij elkaar, maar is binnen de arbozorg niet helemaal
gelijk. ‘Gevaar’ duidt een concrete dreiging aan, een dreiging die kan worden omschreven. ‘Risico’ staat voor de kans dat een effect daadwerkelijk optreedt doordat het omschreven gevaar zich voordoet. Dat betekent dat alleen een bedrijf
het risico voor specifieke arbeidsomstandigheden kan bepalen of berekenen, en
de noodzakelijke maatregelen kan vastleggen. De Arbocatalogus Afvalbranche
kan alleen de gevaren binnen de branche beschrijven.

naar overzicht

De website kan niet in één keer worden aangepast op dit punt. De StAA
heeft besloten de bestaande teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche bij de
hertoetsingscyclus te beoordelen op correct gebruik van de woorden ‘risico’ en
‘gevaar’. Binnen de arbocatalogus zal vooral het begrip ‘gevaar’ worden gebruikt
om situaties op brancheniveau te beschrijven waar een dreiging aanwezig is. Het
woord ‘risico’ zal in de toekomst minder frequent voorkomen.
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PROMOTIE
Naast de inhoudelijke verbetering van de Arbocatalogus Afvalbranche rekent de StAA het promoten van de arbocatalogus
ook tot haar primaire taak. De StAA ontwikkelt communicatiemiddelen om de inhoud van de arbocatalogus bij zowel
werkgevers als werknemers te laten landen. Daarnaast wil zij het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Zij vraagt op
verschillende manieren aandacht hiervoor.

WEBINAR: ANIMATIE OVER ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE
In 2021 heeft de StAA met een animatie, webinar en themablad aandacht
besteed aan hoe de Arbocatalogus Afvalbranche kan worden gebruikt. Met
de animatie geeft de StAA op een korte en eenvoudige manier uitleg over
hoe de Arbocatalogus Afvalbranche werkt, hoe deze tot stand is gekomen,
wat de status is van de informatie en wie de arbocatalogus beheert. Tijdens
het webinar, dat de StAA organiseerde in de Week van de Veiligheid, werd de
animatie gelanceerd. Deelnemers kregen een verdere toelichting tijdens een
presentatie van KAM-adviseur Ad Vermaas. Over de werking en het gebruik van
de arbocatalogus maakte de StAA in 2021 tevens een themablad.
Animatie, presentatie en themablad zijn onder de partijen binnen de StAA verspreid. De partijen kunnen deze delen met hun eigen achterban. Op die manier
kunnen de communicatiemiddelen binnen de organisaties worden ingezet.
Animatie en presentatie zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de StAA.
Alle middelen zijn te downloaden vanaf uitwisselingswebsite van de StAA.

naar overzicht
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PROMOTIE
BEDRIJFSINTERNE COMMUNICATIE: THEMABLADEN EN CARTOONS

Extreem zomerweer?
Voorkom code ROOD!

Agressie hoef je niet
te accepteren

bescherm je huid

hou het koel

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Extreem winterweer?
voorkom code blauw!
kleed je goed

Blijf rustig en in gesprek
Meld het bij je leidinggevende
hou het warm

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

STOP
illustratie & vormgeving: www.seidell.nl

In 2021 maakte de StAA themabladen over ‘Extreem Weer’. Over het onderwerp
verscheen een zomer- en een wintereditie. De themabladen werden met bijpassende cartoons gepubliceerd. Daarnaast publiceerde de StAA tijdens de Week
van de Veiligheid 2021 een themablad over de werking van de Arbocatalogus
Afvalbranche. Vooruitlopend op het jaarcongres werd over het thema Agressie
en Geweld een cartoon ontwikkeld. Over dit onderwerp maakt de StAA nog een
themablad.

let op gladheid

illustratie & vormgeving: www.seidell.nl

drink genoeg
rust op tijd

illustratie & vormgeving: www.seidell.nl

Door regelmatig te communiceren over diverse thema’s uit de Arbocatalogus
Afvalbranche, krijgt veilig en gezond werken blijvend de aandacht bij de achterbannen van de StAA. De StAA ontwikkelt themabladen om de bedrijven hierbij
te helpen. Per thema worden gevaren en maatregelen beschreven zoals die in de
arbocatalogus zijn opgenomen, en worden aanbevelingen gedaan hoe hierover
intern te communiceren. Als hulpmiddel stelt de StAA cartoons over het thema
ter beschikking. De aangesloten partijen van de StAA verspreiden themabladen
en cartoons bij hun achterbannen. De themabladen en cartoons zijn ook te vinden op de uitwisselingswebsite van de StAA.

STOP

bescherm jezelf

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

STOP

INZET MIDDELEN
Elk jaar verstuurt de StAA in het voor- en najaar een nieuwsbrief. Daarnaast zet
zij de sociale-mediakanalen LinkedIn, Twitter en YouTube regelmatig in om te
communiceren over actuele onderwerpen.

naar overzicht

Lees hier de nieuwsbrieven:
Voorjaar 2021
Najaar 2021
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PROMOTIE
WEBSITE: NIEUWSMODULE
In 2021 kreeg de website van de Arbocatalogus Afvalbranche een nieuwsmodule.
Hiermee is een eigen online omgeving gecreëerd voor berichtgeving over actuele
ontwikkelingen en communicatieactiviteiten, zoals jaarcongres, Week van de
Veiligheid en themabladen. Het is ook de plek waar het jaarverslag van de StAA
te vinden is.

CORONAVIRUS BEPERKTE DE ACTIVITEITEN
IN HET NAJAAR
Door een opleving van het coronavirus in het najaar scherpte het kabinet
de coronamaatregelen aan. De StAA zag zich hierdoor genoodzaakt
haar deelname aan de Vakbeurs Recycling op 16, 17 en 18 november op
het laatste moment af te blazen. Ook moest ze haar Jaarcongres over
het thema Agressie en Geweld, dat op 23 november gepland stond,
annuleren en verzetten naar het voorjaar van 2022. De organisatie wilde
met het oog op veiligheid en gezondheid het aantal verplaatsingen en
contactmomenten zoveel mogelijk beperken. Het motto van de StAA is en
blijft immers ‘We werken veilig of niet’.

naar overzicht
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VEILIG EN GEZOND WERKEN
De StAA is verantwoordelijk voor de inhoud en de promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche. Zij vindt het ook belangrijk
om de afvalsector in de breedte op de kaart te zetten als sector die zijn verantwoordelijkheid neemt, en gezond en veilig
werken hoog in het vaandel heeft staan. De StAA wil meer bereik en effect hebben om gezond en veilig werken in de sector
te verbeteren en het aantal ongevallen naar beneden te brengen. Daarvoor treden de partijen gezamenlijk naar buiten
onder het herkenbare beeldmerk en de slogan ‘we werken veilig of niet’.

PROTOCOL AFVALSECTOR OPGENOMEN IN ARBOCATALOGUS AFVALBRANCHE
Werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, Vakvereniging HZC,
WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven stelden in 2020 een
eigen protocol op voor gezond en veilig werken in de anderhalvemetersamenleving.
Met de maatregelen in dit protocol konden organisaties in de branche het werk veilig
en gezond voortzetten gedurende de coronapandemie. De inhoud werd afgestemd
met de rijksoverheid.
Het bestuur van de StAA besloot het protocol op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Dit besluit werd in het voorjaar van 2021 geëffectueerd. Hiermee is geborgd
dat de werking van de maatregelen wordt geëvalueerd en de inhoud van het protocol
actueel blijft. Dat maakt het protocol ook bruikbaar bij eventuele toekomstige pandemieën. Het protocol heeft een vaste plek in de arbocatalogus, zodat het voor iedereen
openbaar toegankelijk is.
Het protocol fungeert als basis waarop organisaties met eigen maatregelen voort
kunnen bouwen. Het heeft niet als doel om op detailniveau coronamaatregelen te beschrijven waar afvalorganisaties aan moeten voldoen. Om die reden hoeft de StAA het
protocol niet ter toetsing aan te bieden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. De StAA
heeft een ad-hocwerkgroep ‘Protocol Afvalsector’ in het leven geroepen om ervoor te
zorgen dat de actualisatie van het protocol snel en slagvaardig gebeurt.

naar overzicht

Protocol Afvalsector

We werken
veilig of niet
Het Protocol Afvalsector kan worden gedownload vanaf de
Arbocatalogus Afvalbranche.
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VEILIG EN GEZOND WERKEN
WEEK VAN DE VEILIGHEID 2021
Van 31 mei tot en met 4 juni 2021 organiseerde de StAA de vierde editie van
Week van de Veiligheid. Met deze week, die steeds plaatsvindt in de eerste week
van juni, wil de StAA laten zien dat de afvalbranche gezond en veilig werken
serieus neemt. Door gezamenlijk, op hetzelfde moment en op landelijke schaal
aandacht te vragen voor het thema, wordt de zichtbaarheid en het bereik van
deze boodschap vergroot.
Door de aanhoudende coronapandemie was het ook in 2021 lastig om er een
grootschalig evenement van te maken. Toch zagen bedrijven kans om acties
op touw te zetten die focussen op veilig en gezond werken. De organisaties
kiezen daarbij steeds voor thema’s die passen bij het bedrijf en de actualiteit.
Verkeersveiligheid werd door meerdere bedrijven bij de kop gepakt. Daarbij ging

naar overzicht

het bijvoorbeeld om de snelheidslimiet op het bedrijfsterrein of over de ‘kunst
van kijken’, het herkennen van gevaarlijk situaties en ongewenste handelingen.
Andere bedrijven kozen voor thema’s als veiligheidsgedrag of gevaarherkenning,
of vroegen intern aandacht voor de LMRA, de Laatste Minuut Risico Analyse.
De acties varieerden van aanspreken op gedrag, uitdelen van ludieke gadgets,
organiseren van toolboxmeetings, uitschrijven van een fotowedstrijd tot
interne mediacampagnes via e-mail, intranet of narrow-casting. Naast de acties
van organisaties in de afvalbranche, vroegen ook de StAA en de betrokken
brancheorganisaties met eigen activiteiten aandacht voor veilig en gezond
werken. Zo organiseerde de StAA op 1 juni een webinar over de werking van de
Arbocatalogus Afvalbranche.
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STICHTINGSZAKEN
De StAA heeft, naast de inhoudelijke verbetering en promotie van de Arbocatalogus Afvalbranche, ook de
verantwoordelijkheid over de organisatie en gezondheid van de stichting.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
De bestuurswisselingen in 2021:
Linda Boot (Cyclus) is namens WENB toegetreden tot het bestuur van de
StAA. Na het aftreden van Wouter Koenderman (ACV) in 2020 was een
vacature voor WENB binnen het bestuur ontstaan.
Monique van Meerendonk is namens HZC toegetreden tot het bestuur.
Door het plotselinge overlijden van René van der Steen in 2021 was voor
deze positie een vacature ontstaan.

In 2021 heeft de StAA de Jaarrekening 2020 – met positief resultaat –
vastgesteld. De Meerjarenbegroting 2020-2022 is ongewijzigd herbevestigd.

FINANCIELE TERUGBLIK
De StAA heeft een goed jaar achter de rug. De begrote kosten zijn tot besteding
gekomen. Op een aantal posten heeft de StAA meer uitgegeven dan was voorzien. Deze kosten zijn opgevangen met de middelen uit het Eigen Vermogen en
zijn in lijn met de bestuursbesluiten van de StAA.
De StAA heeft meer uitgegeven aan de inhoudelijke verbetering van de Arbocatalogus Afvalbranche. Sinds 2020 werkt de StAA met een 6-jaarlijkse hertoetsingscyclus van de onderwerpen opgenomen in de arbocatalogus. Deze cyclus
is ook afgestemd met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Volgens de NLA
moest het onderwerp ‘fysieke belasting’ eerder ter toetsing door de StAA worden aangeboden dan was opgenomen in de hertoetsingscyclus. Dit betekende
dat de werkzaamheden voor dit onderwerp die waren voorzien in 2022, al in
2021 moesten worden uitgevoerd. De kosten voor dit onderwerp zijn daardoor
aanvullend ten laste gekomen van de Begroting 2021.

naar overzicht

Verder heeft de arboconsultant van de StAA meer uren besteed dan begroot aan
de Werkgroep BOR, aan het opstellen van een notitie ‘blootstellingsconcentraties DME in de afvalsector’, de ondersteuning van werkgroepleden bij het aanleveren van conceptteksten voor enkele onderdelen, de aanpassing van de website en de inhoudelijke bijdrage aan de nieuwsbrief van de StAA.
De StAA heeft ook meer kosten gemaakt voor communicatieactiviteiten.
Aanvullend op haar reguliere communicatieactiviteiten heeft de StAA een
animatie en presentatie gemaakt over de werking en het gebruik van de
arbocatalogus. De extra kosten zijn grotendeels gedekt uit de overgebleven
middelen van het voorgaande jaar. Het Jaarcongres van 2020 werd vanwege
de coronapandemie online georganiseerd, waardoor niet alle hiervoor
gereserveerde middelen in dat jaar zijn benut. De overschrijding op de post
communicatie valt daardoor mee.
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STICHTINGSZAKEN
FINANCIELE TERUGBLIK (VERVOLG)
Tot slot heeft de StAA meer overheadkosten gemaakt. De StAA heeft een abonnement op het WBTR-stappenplan afgesloten om tot een bestuursreglement te
komen waarmee de StAA voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. De post
‘onvoorzien’ is overschreden, omdat de StAA een onafhankelijk voorzitter heeft
ingehuurd om het bestuurlijk overleg over de Leidraad Fysieke Belasting Huisvuilbeladers te faciliteren.

Geconcludeerd kan worden dat de StAA een financieel gezonde en actieve
stichting is met een Eigen Vermogen dat op peil is en uitgaven doet conform
de begroting. Afwijkingen hierop zijn in het bestuur van de StAA besproken en
besloten.

VERGROTEN CAPACITEIT EN WORKFLOW WERKGROEPEN
Sinds 2020 houden twee inhoudelijke werkgroepen, namelijk de Werkgroep
Inzameling, Beheer en Onderhoud (IBO) en de Werkgroep Recycling en
Verwerking (RenV), zich bezig met het vernieuwen en actueel houden van
de Arbocatalogus Afvalbranche. De nieuwe werkwijze resulteert in een
slagvaardiger werkwijze. Het behalen van de planning van de hertoetsingscyclus
blijkt in de praktijk echter lastig.
Sinds de inwerkingtreding van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 moeten alle
onderdelen van de Arbocatalogus Afvalbranche elke zes jaar ter toetsing worden
aangeboden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Afwijken van de hiervoor
gemaakte, en met de Arbeidsinspectie afgestemde, planning kan tot gevolg
hebben dat onderdelen buiten werking worden gesteld door de Arbeidsinspectie.

en capaciteit uit de eigen achterbannen voor de StAA-werkgroepen. De werkgroepen moeten een afspiegeling zijn van de partijen die zitting hebben in het
bestuur en voorkomen moet worden dat de workload bij dezelfde, kleine groep
deskundigen blijft liggen.
Om de workflow van de werkgroepen te vergroten is in 2021 besloten om
gezamenlijk te gaan werken binnen een digitale portal. Op die manier kunnen
werkgroepleden gezamenlijk aan stukken werken. Hierdoor hoeven tijdens
de werkgroepvergaderingen teksten alleen maar afgetikt te worden en hoeft
minder frequent een inhoudelijke discussie gevoerd te worden. De NVRD, een
van de partijen binnen de StAA, heeft voor effectuering van deze afspraak haar
portal SharePoint beschikbaar gesteld.

Om deze reden heeft de Afstemmende Werkgroep van de StAA in 2021 het
bestuur gevraagd zich in te spannen voor het vergroten van de beschikbaarheid

naar overzicht
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STICHTINGSZAKEN
WBTR EN BESTUURSREGLEMENT STAA
Op 1 juli 2021 is een herziening van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De overheid wil met deze wet voorkomen dat
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
De vernieuwde wet gaat dit tegen door procedures en verantwoordelijkheden
met elkaar te bespreken en vast te leggen. De nieuwe wet legt verplichtingen op
en koppelt daar sancties aan, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid.

naar overzicht

De StAA heeft zich in 2021 voorbereid op de komst van de herzien WBTR
en heeft een bestuursreglement opgesteld. Nadat het bestuur van de StAA
het reglement had vastgesteld, zijn aanpassing van de statuten en het
huishoudelijke reglement in gang gezet.
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