
Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen 

Wat zijn de gevolgen van de 
wetswijziging voor het besturen van 

een vereniging en een stichting?



• 191.000 bestuursleden

• 60% niet op de hoogte

• 65% weet niet hoe de wetswijziging moet worden
ingepast

* cijfers uit 2021







Statutenwijziging 
vóór 1 juli 2026



• WIJZIGINGEN

• Taakvervulling

• Tegenstrijdig belang

• Stemrecht

• Belet en ontstentenis

• Aansprakelijkheid



TAAKVERVULLING

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



TEGENSTRIJDIG BELANG

HOOFDREGEL: Een bestuurder neemt niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
verenigings-/ stichtingsbelang. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de raad van commissarissen. 

• VERENIGING: Bij ontbreken van een raad van commissarissen, 
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, 
tenzij de statuten anders bepalen.

• STICHTING: Bij ontbreken van een raad van commissarissen, 
wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 
grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.



IN DE PRAKTIJK 

HR aanpassen in onderstaande zin (let wel: het is een
suggestie). 

De bestuursleden zijn verplicht te melden wanneer er sprake
is van tegenstrijdig belang bij het nemen van 
bestuursbesluiten. 

Het betreffende bestuurslid zal in geval van een tegenstrijdig
belang niet deelnemen aan beraadslaging en zal niet
meebesluiten. 

In het geval alle bestuursleden een tegenstrijdig belang
hebben bij het te nemen bestuursbesluit, blijft het bestuur
bevoegd het bestuursbesluit te nemen onder de voorwaarde
dat zij de overwegingen van het besluit schriftelijk vastlegt.  



STEMRECHT

IN DE STATUTEN KAN WORDEN OPGENOMEN DAT EEN 
BESTUURDER MÉÉR DAN ÉÉN STEM MAG UITBRENGEN

VOORWAARDE IS DAT DIE BESTUURDER NIET MÉÉR 
STEMMEN MAG UITBRENGEN DAN DE ANDERE 
BESTUURDERS TESAMEN 



IN DE PRAKTIJK

Tekstsuggestie (afhankelijk van de manier waarop het 
stemrecht is geregeld binnen de stichting/ vereniging). Dit
moet worden opgenomen in de statuten.

In het bestuur van onze stichting/ vereniging heeft ieder
bestuurslid één stem.

of, wanneer een bestuurslid méér dan één stem kan
uitbrengen

In ons bestuur krijgt de <functie> een dubbele stem ingeval
van gelijke stemmen, maar niet meer dan de overige
bestuurders gezamenlijk. Dit geldt alleen als er maximaal 1 
afwezig bestuurslid is / het voltallige bestuur aanwezig is / 
er minimaal x bestuursleden aanwezig zijn.



AFWEZIGHEID VAN BESTUUR (BELET EN ONTSTENTENIS)

De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze
waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden
voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet
van alle bestuurders. 

De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het 
geval van deze tijdelijke of permanente afwezigheid van een
of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden
bepaald wanneer sprake is van belet. 

Degene die bij afwezigheid van bestuurders ingevolge een
statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van 
bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft
met een bestuurder gelijkgesteld. 



IN DE PRAKTIJK (dit moet in de statuten worden opgenomen) 

VERENIGING
In geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle 
bestuursleden zijn de personen die daartoe door de algemene
ledenvergadering worden benoemd tijdelijk met het bestuur
van de vereniging belast. Ingeval van ontstentenis van alle 
bestuursleden nemen de in de vorige zin bedoelde personen zo 
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een
definitieve voorziening te doen treffen. 

STICHTING
In geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle 
bestuursleden wordt het bestuur waargenomen door een 
persoon die daartoe wordt aangewezen door de president van 
de rechtbank waar de stichting haar zetel heeft, op verzoek van 
één of meer belanghebbenden. 



AANSPRAKELIJKHEID 

• Regeling geldt in geval de stichting/ vereniging failliet gaat

• Boekhoudplicht

• Bewijslast ligt bij de curator

• Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk taakvervulling

• Deze kennelijke onbehoorlijke taakvervulling is een
belangrijke oorzaak van het faillissement



Deze presentatie is op te vragen bij Vereniging Groninger Dorpen.


