
Doe nu de WBTR statuten check

Met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) kan het zijn 
dat de statuten van stichtingen en verenigingen aangepast moeten worden. 
Kijk hieronder of, en zo ja welke, actie vereist is.

1 juli

2026

Nu

(1 juli 2021)

Eindelijk vastgelegd in de wet

One-tier board en raad van commissarissen eindelijk verankerd  
in de wet*
Toelichting
Net als voor de BV en de NV is er voor 
verenigingen en stichtingen een 
wettelijke regeling voor een one-tier 
board (monistisch bestuursmodel) en 
de raad van commissarissen. 

Actie
Indien een vereniging of stichting op 
grond van de statuten reeds een raad 
van toezicht of one-tier board kent, 
check dan of deze statutaire regeling 
voldoet aan de (nieuwe) wettelijke 
regeling.

Acties of aanbevelingen

Beschrijf het belang van stichting / vereniging in de statuten
Toelichting
Bij de vervulling van hun taak richten 
de bestuurders en commissarissen zich 
naar het belang van de stichting/ 
vereniging en de met haar verbonden 
onderneming of organisatie.

Actie
Op grond van de WBTR geen directe 
actie vereist. 



 voeg dit toe aan de 
taakomschrijving bij de eerstvolgende 
statutenwijziging.

Aanbeveling:

Beperking meervoudig stemrecht
Toelichting
Een bestuurder of commissaris kan niet 
meer stemmen uitbrengen dan de 
andere leden van het orgaan tezamen.

Actie
Op grond van de WBTR geen directe 
actie vereist. 



Indien van toepassing: pas aan 
conform WBTR bij eerstvolgende 
statutenwijziging.

Tegenstrijdig belangregeling nu ook van toepassing op  
stichting / vereniging
Toelichting
Een bestuurder of commissaris van een 
stichting of vereniging neemt niet deel 
aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een 
direct of indirect persoonlijk belang 
heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de rechtspersoon en de 
met haar verbonden onderneming  
of organisatie. 

Actie
Op grond van de WBTR geen directe 
actie vereist, maar let op: WBTR is direct 
van toepassing. 

  


 neem statutaire 
tegenstrijdig belangregeling op bij de 
eerstvolgende statutenwijziging.

Aanbeveling:

Belet- en ontstentenisregeling in statuten
Toelichting
Op grond van de WBTR dienen de 
statuten te voorzien in een belet- en 
ontstentenisregeling.

Actie
Op grond van de WBTR geen directe 
actie vereist.



Neem statutaire belet- en 
ontstentenisregeling op bij 
eerstvolgende statutenwijziging.



 ga in uw eigen organisatie 
na wat de gevolgen voor bestuur en 
toezicht zijn indien sprake is van belet 
en/of ontstentenis en werk statutaire 
regeling uit.

Aanbeveling:

Beperking meervoudig stemrecht op grond van WBTR van kracht

Actie ondernemen vóór 1 juli 2026

Indien de statuten voor 1 juli 2026 niet gewijzigd zijn en nog bepalen dat een bestuurder of 
commissaris méér stemmen kan uitoefenen dan de andere leden gezamenlijk, komt deze 
statutaire regeling per 1 juli 2026 van rechtswege te vervallen.

GAAT VERDER • BLIJFT DICHTBIJ

* bij gewijzigd invoeringsbesluit van 11 juni 2021 is besloten de inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, 
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen uit te stellen. Ondanks het ontbreken van deze wettelijke grondslag blijft het uiteraard mogelijk om op 
grond van de statuten een monistisch bestuursmodel te hanteren.


