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MEMO 
 
   
DATUM : 1 juni 2021 
BETREFT : Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

Voor bestuurders van BV’s, stichtingen en verenigingen 
   

 

Geachte relatie, 
 
Per 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (afgekort Wtbr) in. Een wet die bij veel 
mensen niet echt in beeld is. Het is vooral een wet die enkele wijzigingen in Boek 2 van Burgerlijk Wetboek 
tot gevolg heeft. Maar voor meer mensen impact heeft dan je zou denken of verwachten. Want ook de 
bestuurders en toezichthouders van o.a. stichtingen en verenigingen krijgen met deze wet te maken. 
 
In deze memo informeren wij u in het kort over de belangrijkste gevolgen van deze wet voor alle 
bestuurders en toezichthouders bij rechtspersonen. 
 
Rechtspersonen 
Voor diegene die twijfelen of bestuurder van rechtspersoon zijn, het gaat dan om de BV, maar ook 
stichtingen, verenigingen (sportvereniging maar ook vereniging van eigenaren), coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen. 
 
Te nemen besluiten met tegenstrijdig belang 
Bestond al voor BV’s, maar gaat nu ook voor de andere rechtspersonen gelden.  
Wanneer door het bestuur een besluit genomen moet worden, waarbij één of meerdere bestuurders een 
tegenstrijdig belang heeft, dan mag die bestuurder niet aan de besluitvorming deel nemen. 
 
Wat is tegenstrijdig belang? De betreffende bestuurder heeft bij de kwestie / verbintenis zowel als 
bestuurder van de rechtspersoon een belang, maar ook een belang aan de andere kant van de zaak. Privé 
of als bestuurder bij andere rechtspersoon. 
Voorbeeld: BV wil onroerend goed transactie doen met de directeur.  
 
Hoe te handelen? 

• Als er meerdere bestuurders zijn, dan neemt de betreffende bestuurder niet deel aan de besluitvorming 

• Zijn alle bestuurders betrokken in bepaalde situatie en er is een toezichthoudend orgaan (Bijvoorbeeld 

aandeelhouders), dan moet de besluitvorming daar neergelegd worden of advies gevraagd worden. 

• Zijn alle bestuurders betrokken en er is geen toezichthoudend orgaan, dan is het van grootste belang 

dat het besluit wordt vastgelegd in notulen en daarbij duidelijk aangegeven wordt welke afwegingen 

geleid hebben tot het besluit. 

Is er sprake van een statutaire bepaling die vastlegging op deze wijze niet toestaan, dan zullen de statuten 
aangepast moeten worden. 
 
Aansprakelijkheid van bestuurders 
Deze bepaling gold eigenlijk al voor alle bestuurders, maar is ook voor bestuurders van stichtingen en 
verenigingen verzwaard. 
Bij faillissement is / zijn de bestuurder(s) en toezichthouders (!) hoofdelijk aansprakelijk indien aangetoond 
kan worden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.  
 
Voor commerciële rechtspersonen geldt verder dat vermoeden van onbehoorlijk bestuur vermoed wordt als 
aan de administratieve verplichtingen niet voldaan is. 
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Hoe te handelen? 

• Zorg voor juiste administratie en tijdig opmaken van de financiële jaarcijfers. 

• Een ‘inkopper’, maar wees bewust dat u als bestuurder een essentiële verantwoordelijkheid hebt in 

zorg dragen voor de continuïteit van de onderneming / stichting / vereniging 

 
Weliswaar buiten de reikwijdte van deze wet, maar goed om in dit kopje te behandelen: als bestuurder bent 
u eigenlijk altijd al verantwoordelijk voor acties en besluiten die u neemt ten aanzien van een 
rechtspersoon. Deze acties / besluiten kunnen heel soms echter heel verkeerd uitpakken. Steeds meer 
gebeurt het dan dat de bestuurder daarvoor zich zelf ook moet verdedigen in privé. Als bestuurder kan je 
hiervoor verzekeren. Ons advies is om dit eens op te nemen met uw verzekeringsadviseur. De kosten zijn 
heel goed te overzien en kan veel ellende voorkomen. 
 
Belet of ontstentenis van een bestuurder 
Het wordt wettelijk verplicht om in de statuten van de rechtspersoon een artikel op te nemen die voorziet in 
een regeling als het gehele bestuur belet is (tijdelijk niet beschikbaar) of in ontstentenis is (vacatures). 
 
Hoe te handelen? 
De statuten dienen nagekeken te worden of deze bepaling er is en zo niet, dan is dat een gang naar de 
notaris. Hiervoor geldt overigens een overgangstermijn van 5 jaar. U heeft dus nog even de tijd. 
 
Meervoud stemrecht 
Meervoudig stemrecht houdt in dat één of meer bestuurders in bepaalde gevallen niet één stem mogen 
uitbrengen, maar meerdere stemmen hebben. Vanaf 1 juli geldt dat het niet meer kan dat één bestuurder 
meer stemmen kan hebben dan de andere bestuurders bij elkaar. 
Rechten van prioriteitsaandeelhouders zijn hiervan uitgesloten. 
 
Hoe te handelen? 
De statuten dienen nagekeken te worden of deze bepaling er is en zo niet, dan is dat een gang naar de 
notaris. Hiervoor geldt overigens een overgangstermijn van 5 jaar. U heeft dus nog even de tijd. 
 
Andere wijzigingen 
Het voert in het kader van deze memo te ver om alle wijzigingen uitgebreid aan de orde te laten komen. 
Volledigheidshalve noemen wij nog de volgende wijzigingen: 

• Ruimere mogelijkheden voor ontslag van een bestuurder door OM of belanghebbende als bestuurder 

in strijd handelt met wet of geen inzage verstrekt in organisatie of financiën 

• Bestuur van stichting of vereniging is bevoegd tot nemen besluit schorsing van een uitvoerend 

bestuurder 

• One tier board (dat  is een bestuur waar zowel uitvoerend als niet-uitvoerend (toezichthoudend) 

bestuursleden in zitten) kunnen aantal aparte statutaire bepalingen opnemen en in geval men een 

RVC wenst, dan kan dat niet met een one tier board. 

 
Slot: de actiepunten 
Op grond van de wet en voorgaande zijn mogelijk de volgende actiepunten voor u van belang 

• Bij tegenstrijdig belang in besluitvorming juiste procedure volgen 

• Denk na over aansprakelijkheid bestuurders. Regel eventueel een bestuurdersaansprakelijkheids-

verzekering 

• Wijzig de statuten voor 1 juli 2026 voor ontbrekende bepalingen 

 
Wilt u meer weten, neem contact met ons op! 
 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs 
 
 
 
 
  


