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Wet van …. houdende regels voor het openbaar maken van grote donaties ontvangen door
maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
openbaar maken van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet
transparantie maatschappelijke organisaties)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat maatschappelijke organisaties
grote donaties die zij hebben ontvangen, openbaar maken om ongewenste beïnvloeding tegen te
gaan en dat stichtingen tevens de balans en staat van baten en lasten openbaar maken om de kans
op misbruik te verkleinen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a. maatschappelijke organisatie:
i.
stichting als bedoeld in artikel 285 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
ii.
vereniging als bedoeld in artikel 26 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
iii.
organisatie waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, als bedoeld in
artikel 6, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007;
iv.
naar een ander dan Nederlands recht opgerichte rechtspersoon of andere juridische
entiteit die vergelijkbaar is met een stichting, vereniging of organisatie als bedoeld
onder i, ii, en iii, en duurzaam in Nederland activiteiten uitoefent.
b. donatie: geldelijke bijdrage, anders dan subsidie, alsmede een bijdrage in natura;
c. bijdrage in natura: zaak of op geld waardeerbare dienst, op verzoek van een
maatschappelijke organisatie aan haar geleverd dan wel door deze aanvaard, waar geen of
geen evenredige tegenprestatie tegenover staat, anders dan persoonlijke arbeid of
activiteiten van leden van de betreffende maatschappelijke organisatie.

Artikel 2
1. Een maatschappelijke organisatie stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
overzicht op van elke donatie van ten minste € 15.000 die de organisatie in dat boekjaar heeft
ontvangen. Als waarde van een bijdrage in natura geldt het verschil tussen de gebruikelijke waarde
van het geleverde in het economisch verkeer en de waarde van de tegenprestatie.
2. Het donatieoverzicht vermeldt:
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a. het bedrag van de donatie;
b. de naam en woonplaats of zetel van degene van wie de donatie is ontvangen;
c. de datum waarop de donatie is ontvangen;
d. indien de organisatie bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder iii, het donatieoverzicht opstelt,
het kerkgenootschap dat de donatie heeft ontvangen;
e. de datum van het opstellen van het donatieoverzicht.
3. Indien het totaal van donaties van dezelfde gever in een periode van twaalf maanden ten minste €
15.000 bedraagt, worden de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a tot en met c, vermeld
over elk van die donaties.
4. Het donatieoverzicht wordt ondertekend door de bestuurders en, voor zover aanwezig, door hen
die deel uitmaken van het toezichthoudende orgaan; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het bestuur van de maatschappelijke organisatie maakt het donatieoverzicht binnen acht dagen
na het opstellen via de website openbaar en houdt het overzicht gedurende zeven jaren
rechtstreeks en permanent toegankelijk. Indien de maatschappelijke organisatie niet over een
website beschikt, maakt het bestuur het donatieoverzicht openbaar door deponering bij het
handelsregister. Indien de overeenkomstig dit lid openbaar gemaakte informatie openbaar blijft na
het verstrijken van zeven jaren, bevat het na die termijn niet langer persoonsgegevens van degenen
van wie donaties zijn ontvangen.
6. Indien het vijfde lid, tweede zin, van toepassing is, wordt het donatieoverzicht gedurende zeven
jaren bewaard door de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel mag de op het
donatieoverzicht geplaatste gegevens overbrengen op andere gegevensdragers, die zij in plaats van
het donatieoverzicht in het handelsregister bewaart, mits die overbrenging geschiedt met juiste en
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Op verzoek van een maatschappelijke organisatie blijft in het donatieoverzicht openbaarmaking
van de gegevens over de naam en de woonplaats van degene van wie de donatie is ontvangen
achterwege, indien dit naar het oordeel van de Minister voor Rechtsbescherming gelet op het
belang van de veiligheid van die persoon is aangewezen.
8. Het openbaar ministerie en iedere belanghebbende kunnen van de maatschappelijke organisatie
nakoming vorderen van de in het vijfde lid omschreven verplichting.
9. Dit artikel is niet van toepassing op een maatschappelijke organisatie waarop de Wet financiering
politieke partijen van toepassing is.
10. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen organisaties die aan nader te bepalen voorwaarden
voldoen, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichting bedoeld in het eerste lid.
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Artikel 3
In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 299a een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 299b
1. Dit artikel is van toepassing op een stichting die niet bij of krachtens de wet verplicht is een
financiële verantwoording op te stellen die gelijk of gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld
in titel 9 die openbaar wordt gemaakt.
2. De stichting is verplicht tot openbaarmaking van de balans en de staat van baten en lasten,
bedoeld in artikel 10, tweede lid, binnen acht dagen na het maken, of indien deze door een
toezichthoudend orgaan worden vastgesteld, acht dagen na het vaststellen. De openbaarmaking
geschiedt door deponering van de balans en de staat van baten en lasten bij het handelsregister. De
dag van het maken of van vaststelling wordt vermeld.
3. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de bestuurders en, voor
zover aanwezig, door hen die deel uitmaken van het toezichthoudende orgaan; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt.
4. De in de vorige leden bedoelde bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard. De Kamer
van Koophandel mag de op deze bescheiden geplaatste gegevens overbrengen op andere
gegevensdragers, die zij in hun plaats in het handelsregister bewaart, mits die overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
5. Het openbaar ministerie en iedere belanghebbende kunnen van de stichting nakoming van de in
het tweede lid omschreven verplichting vorderen.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen stichtingen die aan nader te bepalen voorwaarden
voldoen, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichting bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4
In artikel 1, onder 4º, van de Wet op de economische delicten wordt voor de alinea beginnende met
de woorden “het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Rechtspersonen),” twee alinea’s ingevoegd, luidende:
Wet transparantie maatschappelijke organisaties, artikel 2, vijfde lid;
het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 (Rechtspersonen), artikel 299b, tweede lid;.

Artikel 5
1. Artikel 2 geldt niet voor donaties die zijn verkregen voor de datum van inwerkingtreding van deze
wet.
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2. Artikel 3 is van toepassing op de balans en de staat van baten en lasten die betrekking heeft op
een boekjaar dat is aangevangen op of na de eerste dag van de zesde maand vóór de datum van
inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 6
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 7
Deze wet wordt aangehaald als: Wet transparantie maatschappelijke organisaties.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister voor Rechtsbescherming,
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