
 

 

 

 

 

De belangrijkste wijzigingen van de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen  

1 INTRODUCTIE 

Het grootste deel van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking. De inwerkingtreding 

van bepalingen die een wettelijke grondslag geven voor het monistisch bestuursmodel bij verenigingen en stichtingen 

is uitgesteld. Deze wetswijziging heeft vooral invloed op de inrichting van het bestuur en toezicht voor stichtingen, 

verenigingen en coöperaties. Ook worden de algemene regels rond bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen 

gelijkgetrokken. In deze leeswijzer hebben wij kort de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet die invloed kunnen 

hebben op uw statuten.  

2 GOED BESTUUR  

 Voor alle rechtspersonen wordt vastgelegd dat bestuurders en commissarissen "zich bij de vervulling van hun 

taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of 

organisatie" 

 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders als bedoeld in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek gaat ook gelden 

voor bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen  

 De regeling voor aansprakelijkheid voor onbehoorlijke taakvervulling bij faillissement zoals we die kennen bij 

de NV en de BV (artikel 2:138 en artikel 2:248 lid 1 en 3-10 Burgerlijk Wetboek) gaat ook gelden voor 

bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen 

 Het onweerlegbare vermoeden dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, wanneer het bestuur niet heeft 

voldaan aan zijn administratieplicht of wanneer de jaarrekening, voor zover verplicht, niet tijdig is gepubliceerd, 

en het weerlegbare vermoeden dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het 

faillissement van artikel 2:138 lid 2 BW gaat gelden voor bestuurders en commissarissen van een vereniging 

of stichting die vennootschapsbelastingplichtig is, of die semipubliek is en (op grond van sectorale wet- en 

regelgeving) een jaarrekeningplicht heeft 

 De regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade doordat (onder meer) in de jaarrekening een 

misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand van de rechtspersoon (artikel 2:139 BW voor 

bestuurders en artikel 2:150 BW voor commissarissen) gaat ook buiten faillissement gelden voor een 

vereniging of stichting die vennootschapsbelastingplichtig is, of die semipubliek is en (op grond van sectorale 

wet- en regelgeving) een jaarrekeningplicht heeft 

3 TOEZICHT 

 Er komt een wettelijke basis voor de raad van commissarissen (of raad van toezicht) voor de vereniging, 

stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij 

 



 

 Er komt een mogelijkheid om bij de vereniging, stichting, coöperatie en 

onderlinge waarborgmaatschappij een monistisch bestuursmodel (one tier board) in 

te stellen met een raad van bestuur bestaande uit uitvoerende en niet-uitvoerende 

bestuurders 

4 BELET EN ONTSTENTENIS  

 Met de WBTR moet in de statuten van de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij een regeling worden opgenomen over besluitvorming in geval van belet en ontstentenis 

van alle bestuurders en commissarissen. Statuten kunnen een regeling bevatten in situaties van belet en 

ontstentenis van een of meer bestuurders en commissarissen.  

 Bij ontstentenis of belet wordt degene die op grond van een statutaire regeling van de vereniging, stichting, 

coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij de taken van een bestuurder of commissaris vervult, voor het 

vervullen van die taak met een bestuurder of commissaris gelijkgesteld 

 
5 TEGENSTRIJDIG BELANG  

Er wordt een tegenstrijdig-belangregeling ingevoerd voor de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij op grond waarvan een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang niet mag 

deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp. Deze regeling wordt min of 

meer gelijkgetrokken met de regeling die voor BV’s en NV’s al wettelijk is vastgelegd 

6 BEPERKINGEN MEERVOUDIG STEMRECHT  

Er komt een regeling over de beperking van meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van de 

vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Dit betekent dat een bestuurder niet meer 

stemmen mag hebben dan alle andere bestuurders gezamenlijk 

7 TIJD VOOR ACTIE? 

Bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen, moet worden meegenomen: 

 met de invoering van de WBTR zullen bestaande regelingen in de statuten die afwijken van de wet niet meer 

gelden 

 

 ingeval aan een bepaalde bestuurder meer dan één stem wordt toegekend, kan die bestuurder (of 

commissaris) niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen) tezamen. 

Zonder wijziging van de statuten blijft de in de statuten opgenomen regeling gelden tot 1 juli 2026. Daarna 

geldt de hoofdregel namelijk ieder maar één stem 

 

 voor zover de statuten hierin nog niet voorzien moet een voorschrift worden opgenomen over 

de uitoefening van taken en bevoegdheden in geval van ontstentenis en belet van alle 

bestuurders en commissarissen 
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