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HOOFDPUNTEN WBTR 

(eerste check) 
 
 

Inmiddels is het duidelijk dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
vanaf 1 juli 2021 in zal gaan.  
Deze wet beoogt de regels voor het bestuur en de raad van commissarissen (of 

toezicht) bij een stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge 
waarborgmaatschappij in lijn te brengen met de huidige regels voor de NV en BV.  
 

In dit zeer beperkte stuk wordt er een zeer globaal overzicht gegeven van de 
belangrijkste nieuwe regels die gevolgen (kunnen) hebben voor de statuten van 
huidige stichtingen, verenigingen coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen.  
Dit stuk pretendeert nergens volledig te zijn, maar als een eerste check voor 
(bestuursleden van) reeds bestaande bedoelde rechtspersonen. 

 
Statuten moeten belet- en ontstentenisregeling bevatten maar er geldt 

(onbeperkt) overgangsrecht  
In lijn met de bestaande regels die gelden voor de NV en de BV geldt ook voor 
bedoelde rechtspersonen die worden opgericht na 30 juni 2021 dat de statuten 

een regeling moeten bevatten in het geval van belet en ontstentenis van alle 
bestuurders (en alle commissarissen).  
Als de rechtspersoon vóór 1 juli 2021 is opgericht, hoeft pas bij de eerstvolgende 

wijziging van de statuten aan deze verplichting te voldoen. 
Er is (thans nog) geen termijn genoemd waarbinnen een eventuele statutenwijziging 
plaats zou moeten vinden. 

 
Bestaande stichtingen, verenigingen coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen hoeven ter zake dit punt zodoende geen actieve 

statutenwijziging te gaan doorvoeren, behoudens eventuele persoonlijke wensen 
hiertoe. 
  

Meervoudig stemrecht wordt beperkt maar ‘foute’ statuten kunnen tot 1 juli 
2026 geldig zijn  
Net als bij de NV en de BV mag in de statuten van bedoelde rechtspersonen die 

worden opgericht na 30 juni 2021 niet zijn bepaald dat een bestuurder (of 
commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of 
commissarissen) tezamen.  

Indien deze rechtspersoon vóór 1 juli 2021 is opgericht en in de statuten is bepaald 
dat een bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan zijn 
collega’s tezamen, zal de regeling bij de eerstvolgende statutenwijziging moeten 

worden aangepast.  
Indien vóór 1 juli 2026 geen statutenwijziging plaatsvindt, zal de ‘foute’ regeling in 
de statuten tot deze datum geldig blijven.  
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Bestaande stichtingen, verenigingen coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen dienen ter zake dit punt hun statuten te toetsen of een der 
bestuurders inderdaad meer stemrechten heeft dan alle andere bestuurders bij 
elkaar. 

Indien dit het geval is, zal deze regeling vooralsnog nog 5 jaar gerespecteerd 
worden, hierna komt deze stemrechtregeling van rechtswege te vervallen.  
 

Bij de meeste bedoelde rechtspersonen zullen de statuten echter geen 
vorenbedoelde stemrechtregeling bevatten en zal het onderhavige zodoende niet van 
toepassing zijn.  

 
Wijziging van regeling inzake tegenstrijdig belang; ‘foute’ statuten 
vervallen op 1 juli 2021  

De huidige wettelijke regeling die nu geldt voor verenigingen, coöperaties en 
onderlinge waarborgmaatschappijen, indien sprake is tegenstrijdig belang met hun 
bestuurder(s) of commissaris(sen), verandert op 1 juli 2021 en wordt in lijn gebracht 

met de regels voor de NV en BV.  
Na deze datum kan geen beroep meer worden gedaan op een oude regeling in de 

statuten waarbij de rechtspersoon door een ander dan het bestuur of een bestuurder 
wordt vertegenwoordigd.  
Hoewel een wijziging van de statuten niet nodig is, wordt er ter zake geadviseerd dit 

wel te doen om ongelukken te vermijden, uiteraard slechts ingeval er regeling inzake 
tegenstrijdig belang in de huidige statuten is opgenomen. 
 

Overigens geldt voor stichtingen nu nog geen wettelijke tegenstrijdig-belang-
regeling maar dat wijzigt op 1 juli 2021 
 

Bij de meeste bedoelde rechtspersonen zullen de statuten echter geen 
vorenbedoelde regeling inzake tegenstrijdig belang bevatten en zal het onderhavige 
zodoende niet van toepassing zijn, ter zake dit punt hoeven alsdan zodoende geen 

actieve statutenwijzigingen te worden doorgevoerd. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid 

Verder heeft er in de onderhavige wet een nadere vastlegging van reeds bestaande 
wet- en regelgeving plaatsgevonden ter zake eventuele 
bestuurdersaansprakelijkheden. 

Uit deze vastlegging volgt in beginsel geen verzwaring van 
bestuurdersaansprakelijkheden en hier hoeft ter zake dan thans ook verder niets 
nader voor geregeld te worden. 

 
Het is, en blijft, aan bestuurders om “hun” rechtspersonen naar eer en geweten te 
besturen en te vertegenwoordigen, zulks altijd met inachtneming van de geldende 

wet- en regelgeving waarbij het uiteraard altijd een goed idee zou kunnen zijn om de 
feitelijke risico’s af te wegen en om daaromtrent een aansprakelijkheidsverzekering 
af te sluiten. 
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Conclusie 

Voor de meeste bestaande stichtingen, verenigingen coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen zal er (afhankelijk van de uitkomst van de vorenbedoelde 
eerste 3 punten) ter zake niet veel veranderen en zullen zij op dit moment geen 

statutaire statutenwijzigingen door te hoeven gaan voeren. 
 
Op het moment dat er in de toekomst (om welke reden dan ook) een statutaire 

statutenwijziging zal komen, alsmede wanneer er na 30 juni 2021 een nieuwe 
bedoelde rechtspersoon op gericht zal worden, dient er uiteraard wel rekening 
gehouden te worden met, onder meer, de vorenbedoelde punten.  

 
 




