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1. Inleiding

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (WBTR) in werking treden. 

De Eerste Kamer heeft de WBTR op 1 juli 2021 als 

hamerstuk afgedaan, waarmee het door de Tweede Kamer 

op 28 januari 2020 aangenomen wetsvoorstel zonder 

wijzigingen is aangenomen.

De WBTR is het sector-overstijgende antwoord van de 

wetgever op de vraag naar maatregelen ter verbetering 

van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en 

verenigingen in de semipublieke sector. Gedurende de 

afgelopen jaren zijn in sectorale wetgeving en codes 

regels en principes voor goed bestuur en toezicht 

al aangescherpt. Ook in toezichtkaders van externe 

toezichthouders ligt de nadruk op het aanscherpen van 

regels omtrent goed bestuur en toezicht.1 Met de WBTR 

kiest de wetgever voor een algemene duidelijke wettelijke 

grondslag die geldt voor alle rechtspersonen. Ook al heeft 

de WBTR vooral voor de stichting en vereniging gevolgen, 

de WBTR brengt aanpassingen voor alle rechtspersonen 

met zich en is dus voor een brede groep van onze cliënten 

van belang. Voor een schematisch overzicht van de 

wijzigingen per rechtspersoon verwijzen wij graag naar het 

easy reference overview bij deze Genoteerd (Bijlage).

De WBTR introduceert voor de stichting, vereniging, 

coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) 

onder andere wettelijke regels voor het monistisch 

bestuursmodel (one tier board) en de raad van 

commissarissen. Ook worden regels voor tegenstrijdig 

belang en aansprakelijkheid van bestuurders en 

commissarissen meer analoog aan de regels voor de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(BV) en naamloze vennootschap (NV). De WBTR houdt 

voorts regels in voor het bestuur inzake taakverdeling, 

bezoldiging en een raadgevende stem in de algemene 

vergadering. Sectorale wetten en codes blijven uiteraard 

van onverminderd belang, maar zullen op bepaalde 

punten aanpassing behoeven om overlapping van regels 

te voorkomen.

Met de WBTR wordt de wettelijke taak van bestuurders en 

commissarissen van de stichting, vereniging, coöperatie 

en OWM verduidelijkt. Die taak behelst het behartigen 

van het belang van de rechtspersoon en de daarmee 

1 Wij verwijzen bijvoorbeeld naar het werkprogramma van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2019 en 2020.

2 F. Halsema e.a., Een lastig gesprek (advies van de Commissie Behoorlijk Bestuur), bijlage bij: Kamerstukken II 2013-14, 28 479, nr. 68.

verbonden onderneming of organisatie. Dit brengt 

een belangenafweging met zich. Daarbij moet het 

overkoepelende belang van het goed functioneren van de 

rechtspersoon voorop worden gesteld en mag het eigen 

belang van bestuurder of commissaris niet prevaleren.

In deze Genoteerd bespreken we de meest in het oog 

springende wijzigingen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek 

(Boek 2 BW) die de WBTR brengt voor de stichting, 

vereniging, coöperatie en OWM. 

In aanvulling hierop besteden we aandacht aan enige 

verduidelijkingen van (de strekking en uitwerking van) 

al bestaande regelingen in Boek 2 BW voor de BV en 

de NV die uit het wetgevingsproces zijn voortgekomen 

(zie paragraaf 8).

We bespreken de nadere regelgeving voor het 

toezichthoudend orgaan in paragraaf 4, taakvervulling 

en besluitvorming in paragraaf 5, tegenstrijdig belang 

in paragraaf 6 en aansprakelijkheid in paragraaf 7. 

Wij besluiten met een aantal praktische aanbevelingen 

(paragraaf 9) en een korte conclusie (paragraaf 10).

2. Doel en achtergrond

Incidenten voortvloeiend uit gebrekkig bestuur en falend 

toezicht bij onder meer stichtingen in de semipublieke 

sector leidden in 2013 tot het verschijnen van het rapport 

‘Een lastig gesprek’ van de Commissie Maatschappelijk 

Verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke 

sector (ook bekend als de Commissie Behoorlijk 

Bestuur of Commissie-Halsema)2. De conclusie van de 

commissie was dat er weeffouten zitten in de (politiek-)

bestuurlijke ordening, de sturingsmechanismen en de 

verantwoordelijkheidsverdeling van de semipublieke 

sector die een bron vormen voor immoreel gedrag van 

bestuurders en toezichthouders. Dit rapport overtuigde de 

politiek dat een wettelijk governancekader nodig is voor 

alle rechtspersonen. In datzelfde jaar werd de Wet Bestuur 

en Toezicht van kracht, die een pakket regelingen bevatte 

voor bestuur en toezicht bij de BV en NV. De Wet Bestuur 

en Toezicht is een belangrijk vertrekpunt geweest voor de 

WBTR. Het doel van de WBTR is dan ook de regeling voor 

bestuur en toezicht bij de stichting, vereniging, coöperatie 

en OWM in Boek 2 BW aan te vullen en zoveel mogelijk 

gelijk te trekken met de regeling voor de BV en de NV. 

Daarnaast heeft de WBTR ten doel het verduidelijken van 
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het al geldende juridische kader en het stimuleren van 

verdere professionalisering bij stichtingen, verenigingen, 

coöperaties en OWM’en.

Vooral voor de stichting heeft de WBTR gevolgen 

aangezien het huidige algemene stichtingenrecht 

(titel 6 van Boek 2 BW) maar een zeer beperkte 

governanceregeling inhoudt. Deze regeling omvat op dit 

moment weinig meer dan dat een stichting een bestuur 

bestaande uit ten minste één bestuurslid dient te hebben. 

3. Parlementaire behandeling

De WBTR kent een enigszins bewogen parlementaire 

geschiedenis doordat een aantal keer cruciale 

wijzigingen zijn aangebracht in het oorspronkelijke 

ontwerp.3 Het oorspronkelijke in juni 2016 gepubliceerde 

wetsvoorstel WBTR voorzag in een grondige 

verandering van Boek 2 BW, waarbij de normen 

voor alle rechtspersonen zouden worden verzameld 

in Titel 1 van Boek 2 BW (het algemene deel). 

De bestaande regelingen voor NV en BV, waaronder 

ook aansprakelijkheidsregelingen, zouden op deze wijze 

komen te gelden voor alle rechtspersonen en daarmee 

dus ook voor de stichting, vereniging, coöperatie en 

OWM. Het wetsvoorstel WBTR heeft nadien enige tijd 

stilgelegen, tot het eind 2018 weer door de Tweede Kamer 

in behandeling werd genomen.

Van de hiervoor beschreven ‘verzamelbenadering’ in 

Titel 1 werd door de Minister bij Nota van wijziging eind 

20184 afgestapt, omdat er niet voldoende mogelijkheid 

zou zijn om per rechtspersoon af te wijken van de 

basisregel en er dus aan flexibiliteit zou worden ingeboet. 

Dit was een fundamentele koerswijziging, maar maakte 

juridisch inhoudelijk weinig verschil. In het aangepaste 

wetsvoorstel WBTR werden als gevolg van deze wijziging 

de aanvullende bepalingen per rechtsvorm afzonderlijk 

opgenomen, met de benodigde afwijkingen waar nodig 

met het oog op desbetreffende rechtsvorm.

3 Kamerstukken II 2015/16, 34491, nr. 2.

4 Kamerstukken II 2018/19, 34491, nr. 7.

5 Vgl. J.D.M. Schoonbrood & J.J. Meppelink, ‘Gevolgen van het voorstel tot beperking van het meervoudig stemrecht voor andere rechtspersonen dan de 

NV en BV’, WPNR 2016/7118, p. 683-686. 

6 Zie onder meer Prof. Mr. W.J.M. van Veen en mr. J.A.M. ten Berg, ‘Enkele overpeinzingen bij het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen’, 

WPNR 2019/7236, p. 324-334.

7 Kamerstukken II 20192020, 34491, nr. 13 en 14.

De koerswijziging van eind 2018 omvatte verder 

onder meer een versoepeling van de voorgestelde 

aansprakelijkheidsregelingen, zodat zowel bezoldigde 

als onbezoldigde bestuurders van niet-commerciële 

stichtingen en niet-commerciële verenigingen uitgezonderd 

zijn van het wettelijk bewijsvermoeden in geval van 

faillissement. Ook de bepalingen inzake de statutaire 

belet- en ontstentenisregelingen en de regeling inzake 

beperking van het meervoudig stemrecht voor de 

andere rechtsvormen dan de BV en de NV werden na 

(beperkte) kritiek uit de literatuur5 geschrapt omdat het 

de inrichtingsvrijheid zou beperken, het de noodzaak 

met zich zou brengen om bestaande structuren te 

veranderen en omdat het niet zou rijmen met de ratio 

van het wetsvoorstel (flexibiliteit). Inmiddels kon men voor 

de WBTR spreken van een flink afgeslankte aanvullende 

regeling op Boek 2 BW.

Het vernieuwde wetsvoorstel WBTR werd als 

gebruiksvriendelijker ervaren, maar werd niet op alle 

punten positief ontvangen. Vooral het schrappen van de 

eerder beoogde verplichte belet- en ontstentenisregeling 

en het verbod op meervoudig stemrecht voor 

verenigingen en stichtingen werden gezien als ongelukkige 

wijzigingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van 

het wetvoorstel (o.a. uniformering).6 De regeling van 

meervoudig stemrecht zou voor alle rechtspersonen 

gelijk moeten luiden aangezien er geen goede grond 

is om onderscheid te maken tussen de vereniging, 

coöperatie, OWM en stichting enerzijds, en de NV en 

de BV anderzijds. Ditzelfde argument gaat op voor het 

verplicht stellen van een belet- en ontstentenisregeling voor 

alle rechtspersonen.

In de Tweede Kamer werd deze mening gedeeld wat blijkt 

uit het feit dat de inhoud van het wetsvoorstel WBTR 

in januari 2020 op de valreep is gewijzigd door twee 

amendementen inzake het terugplaatsen van de hiervoor 

bedoelde regelingen ten aanzien van belet en ontstentenis 

en meervoudig stemrecht.7
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De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 10 november 

2020 als hamerstuk afgedaan. De SGP-fractie is daarbij 

aantekening verleend, wat inhoudt dat zij, als er stemming 

zou hebben plaatsgevonden over de WBTR, tegen zouden 

hebben gestemd.

4. Toezichthoudend orgaan

4.1 Algemeen 
De WBTR biedt voor stichtingen en verenigingen een 

grondslag voor invoering van een toezichthoudend orgaan, 

ofwel door instelling van een raad van commissarissen 

(dualistisch), ofwel door instelling van een one tier board 

(monistisch). Een wettelijke grondslag voor de raad van 

commissarissen bestond al voor BV, NV, coöperatie en 

OWM maar ontbrak nog voor de stichting en vereniging.

In de praktijk is behoefte aan regelgeving voor zowel 

het dualistisch als het monistisch bestuursmodel, 

mede vanwege het feit dat verschillende stichtingen en 

verenigingen al een zodanig model hanteren, maar er bij 

gebrek aan een wettelijke grondslag rechtsonzekerheid 

bestaat over de kwalificatie daarvan. De invoering van een 

raad van commissarissen of one tier board is overigens in 

beginsel facultatief8, dus de keuze voor invoering van intern 

toezicht ligt in beginsel bij de rechtspersoon zelf.

4.2 Dualistisch bestuursmodel
Met de WBTR wordt de bestaande regeling ten aanzien 

van de raad van commissarissen van de BV, NV, 

coöperatie en OWM geïntroduceerd voor de stichting en 

de vereniging. Gelijk ook bij bestuurders van stichtingen 

geldt, zal de wet de wijze van benoeming en ontslag 

van commissarissen van stichtingen niet voorschrijven 

zodat deze regeling naar eigen inzicht in de statuten kan 

worden vormgegeven. 

Bij de vereniging benoemt de algemene vergadering de 

commissarissen. De statuten kunnen de benoeming ook 

anders regelen, mits elk lid (on)middellijk aan de stemming 

over de benoeming kan deelnemen.

De wettelijke taak van de raad van commissarissen is op 

de eerste plaats het houden van toezicht op het beleid 

van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 

rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming 

of organisatie. Ook adviseert de raad van commissarissen 

het bestuur en richt hij zich in zijn werkzaamheden - net 

8 Uitzonderingen gelden in geval van toepasselijkheid van het structuurregime bij de coöperatie en de OWM en op basis van sectorregelgeving.

als het bestuur - naar het belang van de rechtspersoon 

en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 

Ten behoeve van de uitoefening van zijn taken dient de 

raad van commissarissen de nodige gegevens van het 

bestuur te krijgen en ten minste eenmaal per jaar dient hij 

door het bestuur uitgebreid te worden ingelicht over onder 

meer het beleid van en de risico’s voor de rechtspersoon. 

In een raad van commissarissen kunnen in tegenstelling 

tot het bestuur slechts natuurlijke personen zitting 

hebben. Indien de rechtspersoon vanwege diens omvang 

verplicht een structuurregime kent, dan heeft de raad van 

commissarissen een uitgebreider takenpakket.

De benaming van het toezichthoudend orgaan is overigens 

niet bepalend voor de juridische kwalificatie ervan. 

Het intern toezichthoudend orgaan wordt in de WBTR 

‘raad van commissarissen’ genoemd, maar de term ‘raad 

van toezicht’, de gangbare term voor het toezichthoudend 

orgaan van stichtingen en verenigingen, mag voor deze 

rechtspersonen ook worden gebruikt.

4.3 Monistisch bestuursmodel
Sinds 2013 kennen we bij de BV en NV het monistisch 

bestuursmodel, dat de mogelijkheid schept voor het 

instellen van een one tier board, bestaande uit uitvoerende 

en niet-uitvoerende bestuurders. Vanaf inwerkingtreding 

van de WBTR bestaat er ook een dergelijke wettelijke 

grondslag voor de stichting, vereniging, coöperatie 

en OWM. 

De one tier board is in feite een taakverdeling tussen 

uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders en behoeft 

een statutaire basis. De uitwerking kan vorm krijgen 

in een bestuursbesluit of een bestuursreglement. 

De taakverdeling betekent dat één of meer bestuurders 

zich in het bijzonder bezig houden met de dagelijkse 

leiding van de rechtspersoon en de daarmee verbonden 

onderneming of organisatie (de uitvoerende bestuurders). 

Bestuurders aan wie geen specifieke uitvoerende taken 

worden opgedragen, hebben als hoofdtaak het bestuur in 

zijn algemeenheid (de niet-uitvoerende bestuurders). De rol 

van deze bestuurders is slechts beperkt vergelijkbaar 

met de rol van commissarissen in een dualistisch 

bestuursmodel. Immers, het takenpakket omvat veel meer 

dan toezicht houden en adviseren.
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Bestuurstaken die niet specifiek aan individuele 

bestuurders zijn toebedeeld, vallen toe aan het bestuur 

als geheel, dat wil zeggen aan zowel de uitvoerende als 

de niet uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende 

bestuurders dragen dus ook bestuursverantwoordelijkheid 

voor alle bestuurshandelingen, waaronder de 

handelingen van de uitvoerende bestuurders. De bredere 

verantwoordelijkheden van niet-uitvoerende bestuurders 

(en de daardoor grotere aansprakelijkheidsrisico’s) 

worden wel gezien als een nadeel van dit bestuursmodel. 

Een voordeel wordt gezien in het feit dat de 

niet-uitvoerende bestuurders meer betrokken zijn bij het 

dagelijks bestuur dan een raad van commissarissen. 

Daardoor zitten zij dichter op de informatie zodat eerder 

ingegrepen kan worden als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven.

De taakverdeling binnen het bestuur is begrensd. Zo kan 

de taak om toezicht te houden niet worden ontnomen 

aan de niet-uitvoerende bestuurders. Voorts kan 

het voorzitterschap van het bestuur, het doen van 

voordrachten voor de benoeming van een bestuurder 

en het vaststellen van de bezoldiging voor uitvoerende 

bestuurders niet aan een uitvoerende bestuurder 

worden toegekend.

De WBTR gaat uit van besluitvorming door de one tier 

board als geheel. Het is echter mogelijk om bij of krachtens 

de statuten te bepalen dat één of meer bestuurders 

besluiten kunnen nemen inzake de bestuurstaken die hen 

zijn toebedeeld. In dat geval wordt een besluit over een 

dergelijk onderwerp dat door één of meer bestuurders is 

genomen, niettemin toegerekend aan het hele bestuur.

Verschillende sectorale wetten sluiten het gebruik van het 

monistische bestuursmodel overigens uit, bijvoorbeeld 

de Woningwet en het Uitvoeringsbesluit WTZi. In de 

literatuur wordt gepleit voor een aanpassing van de 

wet- en regelgeving voor de woningcorporatie- en de 

zorgsector nu de WBTR de mogelijkheid van een one 

tier board opent.9 De heersende opvatting is immers dat 

goed bestuur en actief toezicht mogelijk is in zowel een 

dualistisch als een monistisch model.

9 Onder meer door: A.G.H. Klaassen, ‘Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de semipublieke sector: een betere aansluiting op 

Boek 2 BW is wenselijk’, Ondernemingsrecht 2017/107.

4.4 Algemeen en dagelijks bestuur
In de praktijk wordt bij stichtingen en verenigingen 

regelmatig gebruik gemaakt van een structuur waarbij 

er een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur 

is. Dit bestuursmodel wordt bijvoorbeeld toegepast 

in organisaties waar het besturen een intensieve 

tijdsbesteding vraagt. Waar het dagelijks bestuur 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, 

staat het algemeen bestuur meer op afstand en vervult 

het een meer toezichthoudende, coördinerende en 

adviserende rol. 

De wet gaat duidelijk uit van één bestuursorgaan. 

Algemeen aangenomen is dan ook dat het bestuursmodel 

met een  algemeen bestuur en een dagelijks bestuur een 

verdeling van bestuurstaken over twee colleges betreft 

welke colleges tezamen het bestuur in de zin van Boek 

2 BW vormen. De verdeling van de bestuurstaken en 

bevoegdheden moet duidelijk uit de statuten van de 

desbetreffende rechtspersoon blijken.

Er zijn variaties op de hierboven beschreven benadering 

mogelijk, bijvoorbeeld de structuur waarbij het algemeen 

bestuur in de statuten expliciet wordt aangewezen als het 

bestuur in de zin van Boek 2 BW. De dwingendrechtelijke 

bevoegdheden komen in deze situatie toe aan het 

algemeen bestuur; aan het dagelijks bestuur worden 

bepaalde overige bevoegdheden gedelegeerd. 

De WBTR bevat geen overgangsrecht voor het in deze 

paragraaf beschreven bestuursmodel. Er is dus geen 

directe noodzaak om (binnen een bepaalde termijn) 

na inwerkingtreding van de WBTR de inrichting van de 

rechtspersoon te wijzigen. Wel zal in het licht van de 

WBTR aan de hand van de statutaire regeling en de 

feitelijke uitvoering moeten worden bezien of er sprake 

is van een monistisch of dualistisch bestuursmodel en 

dus of de algemeen bestuurders in wezen kwalificeren 

als niet-uitvoerende bestuurders of als commissarissen. 

In een dergelijk geval is het raadzaam tot aanpassing 

over te gaan, ter voorkoming van onduidelijkheden over 

wettelijke taak en bevoegdheden, verantwoordelijkheden 

en aansprakelijkheden.
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5. Taakvervulling en 
besluitvorming

5.1 Richtsnoer
Voor de BV en NV werd de normstelling voor taakvervulling 

door bestuurders en commissarissen al eerder nadrukkelijk 

in de wet vastgelegd: de bestuurders c.q. commissarissen 

dienen zich te richten naar het belang van de 

rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming. 

Voor de stichting en de vereniging worden taak en 

richtsnoer met de WBTR toegevoegd aan de bepalingen 

ten aanzien van taakvervulling. Immers ook bestuurders 

en commissarissen van deze rechtspersonen kunnen zich 

geconfronteerd zien met een samenloop van belangen. 

Aangezien niet alle stichtingen en verenigingen een 

onderneming drijven wordt niet alleen gerefereerd aan 

‘het zich richten naar het belang van de rechtspersoon 

en de met haar verbonden onderneming’ maar ook 

naar ‘organisatie’.

5.2 Meervoudig stemrecht
Bij de BV en NV werd het beginsel van 

bestuurderscollegialiteit al bijna twintig jaar geleden 

verankerd in de wet. Uit dit principe vloeit voort dat een 

bestuurder (of commissaris) nooit meer stemmen kan 

uitbrengen dan zijn medefunctionarissen tezamen. Voor de 

stichting, vereniging, coöperatie en OWM voorziet de 

WBTR in een gelijkschakeling met BV en NV op dit punt. 

Dit betekent dus dat een bestuurder nooit meer stemmen 

kan uitbrengen dan alle overige bestuurders tezamen.

Ten aanzien van het meervoudig stemrecht is 

overgangsrecht van toepassing. Op basis hiervan is een 

statutaire bepaling die vóór inwerkingtreding van de WBTR 

bepaalt dat een bepaalde bestuurder of een commissaris 

van een vereniging, coöperatie, OWM of stichting, meer 

stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders 

respectievelijk commissarissen tezamen, geldig tot 

uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de 

WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging na de 

inwerkingtreding van deze wet, naar gelang welk moment 

eerst valt.

5.3 Belet en ontstentenis
Vanaf het moment dat de WBTR in werking treedt is 

het voor de stichting, vereniging, coöperatie en OWM 

verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor 

gevallen van belet of ontstentenis van alle bestuurders. 

Een statutaire bepaling voor belet of ontstentenis van 

slechts een deel van de bestuurders of commissarissen 

is optioneel.

Het bestuur of de raad van commissarissen van een 

rechtspersoon kan bestaan uit één of meerdere personen. 

De wet schrijft niet voor uit hoeveel personen; de statuten 

kunnen dat wel doen. Als een rechtspersoon meer dan één 

bestuurder of commissaris heeft, geldt het beginsel van 

collectief bestuur of toezicht. Dat betekent dat besluiten 

worden geacht te zijn genomen in onderling overleg, en 

dat alle bestuurders of commissarissen verantwoordelijk 

zijn voor het door hen gezamenlijk gevoerde bestuur of 

toezicht daarop.

Als een bestuurder of commissaris niet in staat is om zijn 

taak uit te oefenen, betekent dat dat besluiten niet op 

basis van onderling overleg tussen alle functionarissen 

tot stand kunnen komen. Een functionaris is belet in 

situaties waarin de functie tijdelijk niet kan of mag worden 

uitgeoefend, bijvoorbeeld door schorsing of langdurige 

ziekte of onbereikbaarheid. In dat geval kan gebruik 

worden gemaakt van een regeling omtrent belet of 

ontstentenis. Een dergelijke regeling is van tijdelijke aard. 

Van ontstentenis is sprake wanneer een vacature ontstaat: 

de functionaris houdt op bestuurder of commissaris te zijn 

door bijvoorbeeld ontslag of overlijden.

Met de WBTR komt er ook een wettelijke basis voor de 

NV, stichting, vereniging, coöperatie en OWM om in de 

statuten nader in te vullen wanneer sprake is van “belet”. 

Denk hierbij aan uitbreiding van dit begrip in de statuten 

bijvoorbeeld door te bepalen dat een functionaris belet is 

indien hij dit schriftelijk heeft verklaard. Ook zijn statutaire 

constructies mogelijk waarbij een functionaris kwalificeert 

als belet indien hij geacht wordt een tegenstrijdig belang 

te hebben.

De WBTR verduidelijkt dat de persoon die bij belet 

of ontstentenis is aangewezen tot het verrichten van 

bestuursdaden voor wat deze bestuursdaden betreft met 

een bestuurder wordt gelijkgesteld. Een vergelijkbare 

bepaling wordt geïntroduceerd voor commissarissen.
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Ook voor belet en ontstentenis is overgangsrecht 

van toepassing. Op basis van de overgangsregel 

noodzaakt de verplichting tot het treffen van een 

belet- en ontstentenisregeling niet tot een zelfstandige 

statutenwijziging. De rechtspersoon die nog geen 

statutaire belet- en ontstentenisregeling heeft, dient bij 

de eerstvolgende statutenwijziging alsnog een dergelijke 

regeling op te nemen.

5.4 Raadgevende stem in algemene 
ledenvergadering

Op grond van de WBTR krijgen bestuurders van 

verenigingen een raadgevende stem in algemene 

vergaderingen. Ook commissarissen van verenigingen 

zullen op basis van de WBTR een dergelijke raadgevende 

stem hebben, opdat zij hun visie op de door de algemene 

vergadering voorgenomen besluiten kunnen geven zodat 

de leden van de vereniging daarmee rekening kunnen 

houden.10 Wordt er in de algemene vergadering een besluit 

genomen zonder de bestuurders of commissarissen 

in staat te stellen advies te geven op grond van deze 

regeling, dan is het desbetreffende besluit vernietigbaar. 

Hetzelfde artikel van de WBTR voorziet in de situatie 

van besluitvorming buiten vergadering. In zulke gevallen 

kan strikt genomen niet worden gesproken van 

een raadgevende stem en geldt dat bestuurders en 

commissarissen in de gelegenheid moeten worden gesteld 

om advies uit te brengen voordat het betreffende besluit 

wordt genomen.

5.5 Ontslag door rechter (stichting) en 
bestuursverbod

Specifiek voor de stichting bevat de WBTR een nieuwe 

regeling ter modernisering en verduidelijking van 

ontslag van bestuurders of commissarissen door de 

rechter. Naar huidig recht zijn de mogelijkheden voor 

ontslag door de rechter beperkt. De rechter krijgt meer 

beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris 

van een stichting te ontslaan wanneer het OM of een 

andere belanghebbende daarom verzoekt.

10 Kamerstukken II 2015/2016, 34491, nr. 3, p. 24.

Op grond van de WBTR kan een bestuurder van een 

stichting op verzoek van het OM of een belanghebbende 

door de rechtbank worden ontslagen (i) wegens 

verwaarlozing van zijn taak, (ii) wegens andere gewichtige 

redenen, of (iii) wegens ingrijpende wijziging van 

omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn 

bestuurder in redelijkheid niet kan worden geduld.

Deze op de structuurvennootschap geïnspireerde 

regeling biedt een extra stok achter de deur om een niet 

functionerende bestuurder te kunnen ontslaan, omdat niet 

alle stichtingen een raad van commissarissen hebben die 

daartoe kan overgaan.

Het ontslag van een bestuurder of commissaris door de 

rechtbank brengt van rechtswege een bestuursverbod van 

vijf jaar met zich mee. De rechtbank kan een uitzondering 

maken indien de desbetreffende persoon geen ernstig 

verwijt kan worden gemaakt gelet op aan anderen 

toebedeelde taken.

6. Tegenstrijdig belang

De tegenstrijdig belangregeling die sinds 2013 al voor de 

BV en NV gold, geldt vanaf inwerkingtreding van de WBTR 

ook voor de vereniging, coöperatie en OWM. 

Voor alle rechtspersonen is de tegenstrijdig belangregeling 

vanaf de inwerkingtreding van de WBTR een interne 

aangelegenheid: eventuele ongeldige besluitvorming, 

waarbij de betrokken bestuurder ondanks een 

tegenstrijdig belang toch meestemt, tast de externe 

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan, in tegenstelling 

tot de oude ‘vertegenwoordigingsregel’ (die tot aan de 

inwerkingtreding van de WBTR nog zal gelden voor de 

vereniging, coöperatie en OWM). Deze wijziging komt de 

rechtszekerheid zeer ten goede.

Op grond van de nieuwe regeling neemt een bestuurder 

of commissaris met een tegenstrijdig belang niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming over het bepaald 

onderwerp indien hij daarbij een (in)direct persoonlijk 

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of 

organisatie. In de praktijk zal de desbetreffende bestuurder 

of commissaris tijdelijk niet aan de vergadering casu quo 

de besluitvorming deelnemen om na behandeling van het 

relevante agendapunt weer aan te sluiten. 
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Om vast te stellen welk orgaan bevoegd is te besluiten 

in geval van een tegenstrijdig belang van een bestuurder 

of commissaris van een vereniging, coöperatie of 

OWM verwijzen wij graag naar de escalatiestappen die 

volgen uit het easy reference overview. Overigens kan 

in de statuten van de rechtspersoon van de wettelijke 

basisregeling worden afgeweken. Omdat voor de stichting 

een iets afwijkende regeling geldt merken we over deze 

rechtspersoon nog het volgende op. 

Veel stichtingen hebben geen toezichthoudend 

orgaan en afgezien daarvan hebben ze (gezien het 

ledenverbod) geen orgaan vergelijkbaar met een algemene 

vergadering. In verband hiermee blijft bij een stichting 

zonder raad van commissarissen het bestuur bevoegd 

(in geval besluitvorming niet mogelijk is in verband 

met een tegenstrijdig belang van alle bestuurders), 

mits het bestuur de overwegingen ten aanzien van het 

desbetreffende besluit schriftelijk vastlegt. De achtergrond 

van deze schriftelijke vastlegging is te bewerkstelligen 

dat bestuurders zich rekenschap geven van de norm 

dat zij bij vervulling van hun taak, de belangen van de 

rechtspersoon dienen te laten prevaleren boven het eigen 

belang.11 Een vergelijkbare regeling geldt voor de raad van 

commissarissen van de stichting. Het is mogelijk om in de 

statuten een afwijkende regeling op te nemen. 

Wordt er toch een besluit genomen dat in strijd is met 

de tegenstrijdig belangregeling, dan is sprake van een 

vernietigbaar besluit.12 De vernietiging van het besluit 

heeft geen gevolgen voor de rechtshandeling van de 

rechtspersoon en de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

van het bestuur of de desbetreffende bestuurder. 

De rechtshandeling blijft dus in stand. Contractspartijen 

worden derhalve in beginsel niet geraakt door een 

tegenstrijdig belang van een bestuurder.

De nieuwe regeling heeft geen terugwerkende kracht. 

Voor het geval dat de statuten van verenigingen, 

coöperaties of OWM’en nog aansluiten bij de oude 

wettelijke regeling is er in een overgangsregeling voorzien. 

11 Kamerstukken II 2015/16, 33491, nr. 3, p. 6.

12 Er is onduidelijk over de rechtsgevolgen van het niet in acht nemen van de verplichting tot schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit 

ten grondslag liggen. Volgens de Minister levert het schenden van de verplichting geen vernietigbaarheid op. Meerdere schrijvers menen dat het besluit 

wel vernietigbaar zou moeten zijn.

13 Voor interne bestuurdersaansprakelijkheid moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur, een maatstaf die werd geïntroduceerd in 

HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven), r.o. 3.3.1. Later is dat gecodificeerd in art. 2:9 BW.

Uit de overgangsregeling vloeit voort dat een bepaling 

in de statuten op grond waarvan bij een tegenstrijdig 

belang van een bestuurder de rechtspersoon moet 

worden vertegenwoordigd door een ander dan het 

bestuur of een bestuurder, geen rechtskracht heeft voor 

rechtshandelingen die na inwerkingtreding van de WBTR 

worden aangegaan. Het is wel zo dat de algemene 

vergadering de nietige rechtshandeling die vóór de 

inwerkingtreding van de WBTR is aangegaan, kan helen 

door deze te bekrachtigen. De algemene vergadering 

kan dus via een besluit of een reeks besluiten de 

vertegenwoordigingsonbevoegdheid die het gevolg is van 

de oude wettelijke regeling repareren. Doet de algemene 

vergadering dit niet, dan blijft voor de rechtspersoon 

de mogelijkheid bestaan om ter zake van die oude 

rechtshandelingen een beroep op de nietigheid te doen.

7. Aansprakelijkheid 
bestuurders en 
commissarissen

Het met de taakstelling verband houdende 

aansprakelijkheidsregime van bestuurders en 

commissarissen was voor stichting en vereniging 

tot op heden nog onvoldoende duidelijk. Op dit 

moment moet er bij de niet-commerciële stichting en 

vereniging nog worden teruggevallen op de algemene 

regeling voor bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 

2:9 BW13 en mogelijke aansprakelijkheidsstelling op 

grond van onrechtmatige daad. Daar komt met de 

WBTR voor formele commerciële verenigingen en 

commerciële stichtingen een wettelijke grondslag voor 

bestuurdersaansprakelijkheid bij, namelijk de grondslag 

voor aansprakelijkheid in geval van faillissement op grond 

van artikel 2:138 BW, via de schakelbepalingen van 

artikelen 2:50a en 2:300a BW. Ook op dit punt vindt dus 

een uniformering plaats met de regeling voor de BV en NV.

Op grond van de WBTR geldt dat het kennelijk 

onbehoorlijk bestuur (of toezicht) onweerlegbaar 

vaststaat, wanneer het bestuur niet heeft voldaan aan de 

administratieplicht of wanneer de jaarrekening niet tijdig is 

gepubliceerd. Ook wordt dan vermoed (weerlegbaar) dat 

de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is 
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van het faillissement. Voorgaande geldt 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. Deze vermoedens gelden dus niet 

voor bestuurders en commissarissen van niet commerciële 

verenigingen en stichtingen. Dit betekent niet dat deze niet 

aansprakelijk kunnen zijn in faillissement, maar dan ligt de 

bewijslast bij de curator.

Volgens de Nota naar aanleiding van het verslag in de 

Tweede Kamer bevat de WBTR een wettelijk kader voor 

het aansprakelijkheidsregime bij de stichting en vereniging 

waar de verschillende sectoren zelf mee aan de slag 

kunnen.14 De Commissie-Halsema heeft in haar rapport 

namelijk aangedrongen op een nauwkeuriger omschrijving 

van de taak en aansprakelijkheid van bestuurders en 

toezichthouders van instellingen in semipublieke sectoren: 

deze ontbrak voor de interne toezichthouder.

8. BV en NV 

8.1 Beperkte wijzigingen
De wijzigingen die de WBTR meebrengt voor de BV 

en NV zien allereerst op een harmonisering van de 

regeling voor belet en ontstentenis. De desbetreffende 

wettelijke bepalingen voor bestuurders van de BV en 

NV wijken op dit moment iets van elkaar af, maar - ook 

al zou de wettekst anders kunnen doen vermoeden - 

verplichten elk tot een statutaire regeling voor het geval 

sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders. 

Voor commissarissen van de BV geldt hetzelfde; voor 

commissarissen van de NV is er nu nog geen wettelijke 

regeling inzake belet of ontstentenis. 

Onder de WBTR dient voor de BV en NV verplicht 

een statutaire regeling worden getroffen omtrent de 

wijze waarop tijdelijk in de uitoefening van de taken en 

bevoegdheden wordt voorzien in geval van belet of 

ontstentenis van alle bestuurders of alle commissarissen. 

De statuten kunnen voorschriften bevatten voor 

het geval van belet en ontstentenis van één of 

meerdere functionarissen.

14 Kamerstukken II 2018/2019, 34491, nr. 6.

15 Kamerstukken II 2018/2019, 34491, nr. 6., p.12.

Voor de NV is het vanaf de inwerkingtreding van de WBTR 

ook duidelijk op grond van de wet dat in de statuten nader 

kan worden bepaald wanneer sprake is van belet. Voor de 

BV is een dergelijke wettelijke grondslag er al.

Ten aanzien van de aansprakelijkheidsregeling zal de wet 

met de WBTR bepalen dat een bestuurder de vordering 

van de vennootschap uit hoofde van onbehoorlijke 

taakvervulling niet kan verrekenen met een eventuele 

vordering op de vennootschap.

8.2 Verduidelijkingen voortvloeiend uit het 
wetgevingsproces

In de literatuur bestond discussie over de vraag of 

een statutaire regeling inzake belet of ontstentenis van 

bestuurders mag inhouden dat bij tegenstrijdig belang 

van alle bestuurders c.q. de enig bestuurder vervanging 

plaatsheeft door één of meer tijdelijke bestuurders, terwijl 

er ook een raad van commissarissen is. In de Nota naar 

aanleiding van het verslag bevestigt de Minister dat dit 

mogelijk is: het is aan de BV of NV hoe zij hun beletregeling 

willen vormgeven. De Minister zegt hierover dat indien 

de rechtspersoon de beletregeling zo inricht dat er 

vervanging plaatsvindt door tijdelijke bestuurders in geval 

van een tegenstrijdig belang, deze tijdelijke bestuurders 

ook gehouden zijn te handelen in het belang van de 

rechtspersoon. Indien er een raad van commissarissen is, 

oefent deze toezicht uit op deze tijdelijke bestuurders.15

Daarnaast was er verdeeldheid in de literatuur over de 

vraag hoe de tegenstrijdigbelangregeling zich verhoudt 

met de goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur bij 

uitkeringen aan aandeelhouders (artikel 2:216 lid 2 BW) 

indien bestuurders zelf aandelen houden. In de Nota naar 

aanleiding van het verslag geeft de Minister duidelijkheid. 

De Minister merkt op dat het bestuur op grond van artikel 

2:216 lid 2 BW weigert de goedkeuring aan het besluit 

van de algemene vergadering tot uitkering indien het weet 

of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap 

na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met 

het betalen van haar opeisbare schulden. Met deze 

goedkeuringsbevoegdheid is de toepasselijkheid van de 

tegenstrijdigbelangregeling niet goed verenigbaar volgens 

de Minister aangezien bij een besluit tot goedkeuring 

aan het bestuur juist niet de mogelijkheid toekomt 

om (eventueel tegenstrijdige) belangen af te wegen. 

Kortom, het bestuur mag een voorgenomen uitkering 



11Genoteerd

slechts toetsen aan het wettelijk omlijnde criterium van 

artikel 2:216 lid 2 BW zodat de tegenstrijdigbelangregeling 

niet van toepassing is bij artikel 2:216 lid 2 BW.16

Ten slotte is in de Nota naar aanleiding van het 

verslag aandacht besteed aan de verhouding tussen 

de wettelijke delegatiemogelijkheid van artikelen 

2:129a/2:239a lid 3 BW en de tegenstrijdigbelangregeling. 

Overeenkomstig deze laatstbedoelde artikelen kan aan een 

individuele bestuurder in het monistisch bestuursmodel de 

bevoegdheid worden toegekend om besluiten te nemen 

voor zaken die tot zijn taak behoren. De bevoegdheid om 

te besluiten over deze zaken zou terug moeten vallen naar 

het gehele bestuur wanneer de desbetreffende bestuurder 

een tegenstrijdig belang blijkt te hebben, om te voorkomen 

dat de besluitvorming stil komt te liggen voor zaken die 

aan hem gedelegeerd zijn. De Minister meent dat het op 

de weg van de rechtspersoon ligt om te voorzien in een 

statutaire regeling zodat in een dergelijk geval duidelijk is 

hoe rechtsgeldig kan worden besloten. Het ligt volgens 

de Minister voor de hand dat deze bevoegdheid terugvalt 

naar het gehele bestuur, waarbij de geconflicteerde 

bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en 

de besluitvorming.17

9. Praktische aanbevelingen

9.1 Algemeen
De WBTR zal voor de praktijkvoering in bepaalde 

gevallen wezenlijke impact hebben. Het is van belang 

om de huidige statuten tegen het licht te houden zodat 

inzichtelijk wordt welke bepalingen (op termijn) dienen te 

worden aangepast of aangevuld. Hierna volgen een aantal 

praktische aanbevelingen.

9.2 Statutenwijziging?
In de WBTR is een aantal overgangsrechtelijke regelingen 

opgenomen om aan de huidige praktijk tegemoet te 

komen. De voornaamste aandachtspunten voor bestaande 

stichtingen, verenigingen, coöperaties en OWM’en zijn:

a. indien geen belet- en ontstentenisregeling in 

de statuten is opgenomen, dient een dergelijke 

regeling bij de eerstvolgende gelegenheid te worden 

geïntroduceerd. Wij adviseren in ieder geval een 

statutenwijziging in die gevallen waarin een stichting 

een enig bestuurder heeft;

16 Kamerstukken II 2018/2019, 34491, nr. 6., p.12.

17 Kamerstukken II 2018/2019, 34491, nr. 6., p.12 en 13.

b. een statutaire bepaling die vóór inwerkingtreding van 

de wet bepaalt dat een bestuurder of commissaris 

meer stemmen kan uitbrengen dan de andere 

bestuurders respectievelijk commissarissen tezamen, 

is geldig tot uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de 

WBTR of tot de eerstvolgende statutenwijziging (naar 

gelang welk moment eerder valt). Wij adviseren graag 

over een mogelijke alternatieve oplossing in geval de 

statuten een dergelijke meervoudig stemrecht bepaling 

bevatten;

c. indien een stichting of vereniging een intern 

toezichthoudend orgaan heeft ingesteld adviseren wij 

te toetsen op grond van de wettelijke bevoegdheden 

die worden toegeschreven aan een dergelijk orgaan of 

dit orgaan kwalificeert als raad van commissarissen op 

grond van de WBTR; en

d. indien een bestuursmodel wordt gehanteerd waarbij 

er een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur is 

adviseren wij te toetsen of sprake is van een monistisch 

bestuursmodel of dat het algemeen bestuur in wezen 

een raad van commissarissen is.

9.3 Aanbeveling inzake nieuwe 
tegenstrijdig belangregeling

In paragraaf 6 hebben wij uiteengezet dat de WBTR 

voorziet in overgangsrecht in verband met de gewijzigde 

tegenstrijdig belangregeling voor de vereniging, coöperatie 

en OWM. De algemene vergadering van een dergelijke 

rechtspersoon kan een ongeldige vertegenwoordiging 

na inwerkingtreding van de WBTR bekrachtigen door te 

besluiten de respectievelijke vertegenwoordiger(s) daartoe 

aan te wijzen.

Een statutaire, van de wettekst afwijkende regeling hoeft 

niet direct aangepast te worden, maar hierop kan geen 

beroep meer worden gedaan. Een wijziging van de 

statuten op dit punt ligt dus wel voor de hand.

In aanvulling hierop adviseren wij om in het 

bestuursreglement en/of commissarissenreglement de 

procedure vast te leggen die dient te worden gevolgd in 

geval van een tegenstrijdig belangsituatie. Het feit dat de 

wetgever er niet voor heeft gekozen een informatieplicht 

in geval van tegenstrijdig belangsituaties in de WBTR op 

te nemen, doet wat ons betreft niet af aan de noodzaak in 

een degelijke procedure ter zake te voorzien. In sectorale 

regelgeving of codes gelden al informatieplichten ter zake 
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van tegenstrijdig belang, bijvoorbeeld in de zorg, het 

onderwijs en de culturele sector.  

In de praktijk kan een dergelijke procedure bijvoorbeeld 

inhouden dat de (potentieel) geconflicteerde functionaris 

het (potentieel) tegenstrijdig belang in ieder geval zonder 

uitstel meldt aan zijn mede functionarissen. In geval een 

raad van commissarissen is ingesteld ligt voor de hand 

dat ook de voorzitter van de raad van commissarissen op 

de hoogte wordt gebracht. In principe dient de (potentieel) 

geconflicteerde functionaris niet te worden betrokken 

bij het besluit omtrent het al dan niet bestaan van een 

tegenstrijdig belang. Uiteraard kan de desbetreffende 

functionaris voorafgaand aan de besluitvorming 

worden gehoord. 

Indien wordt gekozen voor een statutaire regeling waarbij 

een orgaan ondanks tegenstrijdige belangen bevoegd blijft 

tot het nemen van het desbetreffende besluit wordt in de 

praktijk vaak gekozen voor een statutair goedkeuringsrecht 

van het desbetreffende bestuursbesluit door de algemene 

vergading of raad van commissarissen, uiteraard voor 

zover aanwezig.

9.4 Sectorale regelgeving
Met de inwerkingtreding van de WTBR zijn eventueel 

toepasselijke sectorale regelgeving of codes onverminderd 

van belang. Op basis van dergelijke regelgeving of codes 

kan er noodzaak zijn specifieke statutaire voorzieningen te 

treffen en dit blijft zo. 

Met de WBTR wordt een brede wettelijke basis 

gelegd met principes voor bestuur en toezicht voor 

alle rechtspersonen. Niet wordt beoogd wijzigingen 

aan te brengen in aanvullende sectorale principes, 

zodat bijvoorbeeld onveranderd blijft dat de statuten 

aanvullende bepalingen over de taak en bevoegdheid 

van de raad van commissarissen kunnen bevatten, zoals 

goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten van 

het bestuur. 

18 Kamerstukken II 2015/16, 33491, nr. 3.

10. Conclusie

In deze Genoteerd is ingegaan op de belangrijkste 

wijzigingen van Boek 2 BW op grond van de WBTR. 

Samen met het easy reference overview, waarin alle 

wijzigingen op grond van de WBTR zijn opgenomen, geven 

we een volledig overzicht van de nieuwe wettelijke regeling. 

De WBTR voorziet volgens de Memorie van Toelichting in 

een behoefte van de praktijk.18 Feit is dat de WBTR een 

duidelijke algemene regeling voor alle rechtspersonen 

in Boek 2 BW betekent en dat de praktijk en de 

rechtszekerheid hiermee zijn gediend. Het is echter een 

regeling die alleen de kerntaken en -bevoegdheden van 

het bestuur en de raad van commissarissen omschrijft. 

Uitwerking in sectorale wetten en codes en verdere 

inkleuring door rechtspraak blijft daarom van belang. 

Daarnaast zal de praktijk moeten uitwijzen of de WBTR 

daadwerkelijk voldoende handvatten biedt voor de 

beoogde verbetering van de kwaliteit van bestuur en 

toezicht (met name in de semipublieke sector). 
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contactpersoon binnen Loyens & Loeff N.V.

Hoewel deze nieuwsbrief met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Loyens & Loeff N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het 

gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder haar medewerking. De inhoud ervan is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd 

als advies.



Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal 

partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland, onze thuismarkten, 

zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux, Zwitserland en kantoren in de belangrijke 

financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 

900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sector benadering en diepgaande 

kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.
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