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Algemene inleiding 

 

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (2017) (hierna: “WBTR” of “wetsvoorstel”) 

vindt grotendeels zijn oorsprong in het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie-Halsema. De 

Commissie heeft vastgesteld dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en 

toezichthouders van verenigingen en stichtingen in de semipublieke sector een nadere concretisering in 

de wet behoeft. Met het wetsvoorstel beoogt de overheid daarom de kwaliteit van het bestuur en het 

toezicht voor de rechtspersonen vereniging, de stichting, de coöperatie en de onderlinge 

waarborgmaatschappij te verbeteren. De WBTR moet niet verward worden met de Wet Bestuur en 

Toezicht (WBT-2013). Laatst genoemde wet blijkt wel een belangrijk vertrekpunt voor de WBTR te zijn. 

 

In dit document wordt een inleiding, een plaatsbepaling en een samenvatting gegeven van het 

wetvoorstel. Wij beperken ons tot de stichting, vereniging en coöperatie: de rechtsvormen die in de 

semipublieke sector het meest gebruikt worden. 

 

Gedurende het wetgevingstraject is de ambitie voor het verbeteren van bestuur en toezicht door de 

wetgever bijgesteld naar het aanvullen en het verduidelijken van de regeling voor bestuur en toezicht. De 

reden hiervoor is de “onnodige verschillen tussen de rechtsvormen weg te nemen en hiermee de 

rechtszekerheid te bevorderen”.  

 

De volgende regelingen worden met de WBTR aangepast:  

 Een algemene wettelijke grondslag voor de raad van commissarissen (RvC) (thema I);  

 Het ontslag van bestuurders en commissarissen van de stichting (thema II); 

 Een uniforme norm voor de taakvervulling door bestuurders en commissarissen (thema III); 

 Een algemene grondslag voor het monistische bestuursmodel (one-tier board) (thema IV); 

 Een drietal gronden voor de aansprakelijkheid van de bestuurders en commissarissen, zoals de 

interne aansprakelijkheid, de externe aansprakelijkheid en de misleidende jaarrekening (thema V); 

 Besluitvorming van de bestuurders en de commissarissen met een tegenstrijdig belang (thema VI).  

 

Onderstaand figuur (figuur 1) bevat op grond van het wetsvoorstel (stand maart 2017) een schematisch 

overzicht van de wijzigingen en de toevoegingen in Boek 2 (‘Rechtspersonen’) van het Burgerlijk Wetboek 

(BW). In de volgende paragrafen wordt per thema ingegaan op de hoofdlijnen en de inhoudelijke 

aspecten van de WBTR. 
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Omdat de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek wat betreft bestuur en toezicht voor zowel de Naamloze 

Vennootschap (NV) als de Besloten Vennootschap (BV) vrijwel identiek aan elkaar zijn, zullen deze 

rechtspersonen in dit document tezamen worden weergegeven (“NV/BV”). 

Onder commercieel (de laatste kolom in de figuur 1) wordt verstaan (commerciële) stichtingen, verenigingen en 

coöperaties die vennootschapsplichtig zijn. Voor hen zijn er zogenoemde schakelbepalingen waarmee nu reeds 

delen van de NV/BV regeling van toepassing worden verklaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: wijzigingen en toevoegingen in Boek 2 BW na invoering van de WBTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot de verschillende deelthema’s in figuur 1 dient het volgende te worden opgemerkt: 

 De thema’s I. III. en IV. in de WBTR zijn veelal ‘cosmetische’ wijzigingen: de wettelijke regelingen 

worden door de WBTR gewijzigd, maar de wijzigingen zullen niet altijd
1
 wezenlijke uitwerking hebben 

op de praktijk. Dat komt met name doordat het wettelijk kader niet veel toevoegt aan het huidige 

juridisch kader (bestaande uit onder andere sectorale wetgeving, codes en statuten).  

 De thema’s III. en V.1 tot en met VI. zijn de ‘wezenlijke’ wijzigingen: de aanpassingen brengen 

veranderingen en vragen met zich mee voor de praktijk.  

                                                           
1 Een belangrijke uitzondering is de normstelling voor bestuurders en toezichthouders in de discussie inzake publiek/maatschappelijk belang. 
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2. De rode draad van de WBTR 

 

De rode draad van de WBTR ligt in de verschillende 

aanvullingen en uniformering. Door bepaalde regelingen 

inzake bestuur en toezicht van de NV/BV te verhuizen 

naar het algemene gedeelte van het 

rechtspersonenrecht in het Burgerlijk Wetboek (zie 

figuur 2 hiernaast), worden deze regelingen van 

toepassing op alle rechtspersonen. De inhoudelijke 

reikwijdte van de normen verandert echter niet. 

  

De wijzigingen in Boek 2 BW maken duidelijk dat de 

wetgever het werk voortzet van de Wet Bestuur en 

Toezicht (2013). Enkele van deze thema’s worden nu 

voor alle rechtspersonen mogelijk, zoals het monistisch bestuursmodel, de one-tier board. 

   

3. De inhoud van de WBTR  

 

In het hiernavolgende wordt op basis van figuur 1 per deelthema ingegaan op de veranderingen die de 

WBTR voor de semipublieke sector teweeg zal brengen. We nemen hierbij het toepassingsbereik van de 

veranderingen mee: voor wie zijn deze deelonderwerpen van belang?  

 

De semipublieke sectoren (zoals onderwijs, zorg, wonen en cultuur) kennen verschillende sectorale 

wetgeving en sectorale governance codes. Wij moeten ons hier tot een algemene, voor al deze sectoren 

geldende, beschouwing beperken. 

 

Voor meer informatie over een bepaald deelonderwerp, zijn er tevens samenvattingen per 

deelonderwerp beschikbaar. U kunt bij ons een samenvatting van het betreffende deelonderwerp 

aanvragen via: info@jjk.nu. 

 

I. Een wettelijke grondslag voor de Raad van Commissarissen  
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Het betreffende onderdeel van figuur 1 laat zien dat er reeds voor alle rechtspersonen een wettelijke 

grondslag is voor het bestuur. De regeling van de NV/BV verhuist naar het algemene gedeelte en gaat 

voor alle rechtspersonen gelden.  

 

In het BW is alleen voor de NV/BV en de coöperatie een wettelijke grondslag te vinden voor het instellen 

van een Raad van Commissarissen (“RvC”). Deze grondslag wordt nu voor alle rechtspersonen 

geïntroduceerd in het algemene gedeelte, de wetgever kiest nadrukkelijk RvC boven de terminologie (en 

inhoud) van Raad van Toezicht (RvT). 

 

Ondanks dat de wetgever in de WBTR nadrukkelijk heeft gekozen voor de terminologie ‘Raad van 

Commissarissen’, maakt het voor de juridische kwalificatie echter niet uit hoe het toezichthoudende 

orgaan in de statuten wordt aangeduid. Bepalend is of het toezichthoudende orgaan op grond van de 

statuten de taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van 

zaken. Hierdoor kan een toezichthoudend orgaan dat in de statuten is vermeld als de ‘Raad van Toezicht’ 

of het ‘toezichthoudende orgaan’, alsnog een Raad van Commissarissen in de zin van de wet zijn.  

 

Er “kan bij de statuten worden bepaald dat er een raad van commissarissen zal zijn”, aldus het 

wetsvoorstel. Rechtspersonen in de semipublieke sector zijn echter (veelal) al op grond van sectorale 

wetgeving verplicht om een toezichthoudend orgaan in te stellen. De facultatieve insteek van de WBTR 

met betrekking tot het instellen van een RvC zal daarom in de semipublieke sector in een sommige 

gevallen geen veranderingen teweeg brengen. 

 

II. Het ontslag van bestuurders en commissarissen van de stichting (extern toezicht) 

 

Een bestuurder van een stichting die zich schuldig maakt aan wanbeheer kan op verzoek van het 

openbaar ministerie of iedere belanghebbende, ontslagen worden door de rechtbank; dit wordt ook wel 

extern
2
 toezicht genoemd. De WBTR moderniseert en verruimt de ontslaggronden voor de 

stichtingsbestuurder en introduceert een vergelijkbare regeling voor het ontslag van commissaris.  

 

Het civielrechtelijke ‘bestuursverbod’ gaat op grond van de WBTR voor zowel de ontslagen bestuurders 

als voor de ontslagen commissarissen gelden. Gedurende vijf jaar kan men na het ontslag niet meer 

benoemd worden tot bestuurder of commissaris. Wat met de overige bestaande bestuurs- of 

commissarisfuncties moet gebeuren (neerleggen?) is nog geen uitgemaakte zaak. 

 

                                                           
2 In de praktijk wordt de term ‘extern toezicht’ ook gebruikt voor sectoraal toezicht door inspecties. 
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III. Een uniforme norm voor de taakvervulling bestuurders en commissarissen  

 

 

 

In het BW is op dit moment alleen bij de NV/BV – en deels de coöperatie– een norm- en taakstelling voor 

bestuur en toezicht gegeven. Met de inwerkingtreding van de WBTR wordt deze norm- en taakstelling in 

het algemene gedeelte van het rechtspersonenrecht voor alle rechtspersonen geïntroduceerd, wederom 

door middel van het “verhuizen” van de NV/BV regeling.  

 

Het onderstaande figuur (figuur 3) geeft een overzicht van de taak en norm van de RvB en de RvC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e taak en normstelling zijn niet anders dan het vigerende juridische kader: het richten naar het belang van 

de rechtspersoon/onderneming. Hierdoor resulteert de WBTR vooral in een verdere codificatie van de 

norm- en taakstelling van bestuurders en commissarissen en brengt hiermee verder niks nieuws in 

bestuur- en toezichtsland. Uiteraard blijft de daadwerkelijke uitleg van taak en norm in de praktijk een 

relevant corporate governance onderwerp. Des te meer dat het al dan niet dienen van het ‘publiek’ of 

‘maatschappelijk’ belang op gespannen voet kan staan met het organisatiebelang. 

 

IV. Een algemene grondslag voor het monistisch bestuursmodel (one-tier board)  

 

 

Met de Wet Bestuur en Toezicht (2013) is het monistisch bestuursmodel of een one-tier board voor de 

NV/BV een wettelijk verankerd bestuurssysteem geworden. In tegenstelling tot het dualistische 

bestuurssysteem waarin het toezicht op de RvB wordt opgedragen aan een RvC (two-tier board), nemen 

in het monistische bestuursmodel de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in één orgaan zitting. 
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De uitvoerende bestuurders houden zich bezig met de dagelijkse leiding van de vennootschap. De niet-

uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoerende bestuurders.  

 

Met de WBTR wordt de wettelijke grondslag voor het monistisch bestuursmodel naar het algemene 

gedeelte van Boek 2 BW verhuisd. Hierdoor is de wettelijke regeling niet alleen van toepassing op de 

NV/BV, maar gaat het voor alle rechtspersonen gelden.  

 

Zoals eerder opgemerkt zijn de meeste verenigingen en stichtingen in de semipublieke sector op grond 

van sectorale wetgeving verplicht een (apart) toezichthoudend orgaan in te stellen. Hierdoor is het 

implementeren van een monistisch bestuurssysteem voor deze semipublieke sector (nog) niet mogelijk. 

In andere sectoren (bijvoorbeeld het lager onderwijs) ziet men wel eens een vergelijkbare constructie. 

Het bestuur kan dan bestaan uit een dagelijks bestuur en algemeen bestuur (of directie).  

 

V. Aansprakelijkheid  

1. Interne aansprakelijkheid  

 

Onder het huidige recht zijn de bestuurders van alle rechtspersonen tegenover de rechtspersoon 

gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taak (de interne aansprakelijkheid). Deze bepalingen zijn 

ook van toepassing op de commissarissen bij de NV/BV, alsmede de commerciële rechtspersonen. Met de 

WBTR wordt de interne aansprakelijkheid van de RvC bij alle rechtspersonen geüniformeerd. Doordat de 

regeling van de interne aansprakelijkheid voor de RvC in het algemene gedeelte van Boek 2 BW komt te 

staan, komt deze regeling voor alle rechtspersonen te gelden.  

 

De wet maakt onderscheid tussen de individuele interne aansprakelijkheid en de gezamenlijk 

verantwoordelijkheid van de RvC. De commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

taakvervulling van de RvC. Een commissaris is in beginsel persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de 

schade die voortvloeit uit een onbehoorlijke taakvervulling. Het benadrukken hiervan ligt in lijn met het 

voornemen van de rijksoverheid om het zwaard van de aansprakelijkheid als wapen voor het afdwingen 

van goed bestuur en toezicht te gaan gebruiken. 

 

2. De externe aansprakelijkheid  
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De NV/BV regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij 

faillissement (de externe aansprakelijkheid) gelden ook voor de commerciële rechtspersonen. Deze regels 

behelzen onder andere bewijsvermoedens inzake onbehoorlijk bestuur bij het niet tijdig deponeren van 

de jaarrekening en het niet voldoen aan de administratieplicht. Vermoed wordt dat de niet tijdige 

deponering van de jaarrekening en het niet voldoen aan de administratieplicht belangrijke oorzaken van 

het faillissement zijn. Met de WBTR wordt een aan de NV/BV identieke regeling opgenomen in het 

algemene gedeelte van Boek 2 BW. Hierdoor komt de externe aansprakelijkheidsregeling te gelden voor 

alle (bezoldigde) bestuurders en commissarissen. 

 

Door de vele administratievereisten in de semipublieke sector en de problemen rondom de jaarrekening 

(bijvoorbeeld in de zorg) worden de risico’s op aansprakelijkheid met de invoering van de WBTR 

waarschijnlijk zeer actueel.  

 

3. Misleidende jaarrekening  

 

Op dit moment kunnen bestuurders tegenover derden aansprakelijk worden gesteld wanneer de 

jaarrekening, de tussentijdse cijfers die de vennootschap bekend heeft gemaakt of het jaarverslag een 

misleidende voorstelling geeft van de toestand van de vennootschap. Deze regeling geldt voor de NV/BV, 

en voor de bestuurders van een commerciële rechtspersoon. 

 

Voor de commissarissen geldt een vergelijkbare regeling voor de jaarrekening, maar niet voor de 

tussentijdse cijfers. 

 

Wanneer de WBTR in werking treedt, kunnen de bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen 

tegenover derden aansprakelijk worden gesteld voor de misleidende jaarrekening/documentatie. 

 

VI. Uniformering van de tegenstrijdig-belangregeling  

 

 

De NV/BV, de vereniging en de coöperatie kennen een wettelijke tegenstrijdig belangregeling. Voor de 

NV/BV geldt sinds de Wet Bestuur en Toezicht (2013) een ‘besluitvormingsregel’. De besluitvormingsregel 

houdt in dat wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang de bestuurder of commissaris niet 
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deelneemt aan de beraadslagging en de besluitvorming. Voor de vereniging en de coöperatie geldt nog 

steeds een ‘vertegenwoordigingsregel’ zoals NV/BV die ook voor 2013 kenden. Hierbij kan de algemene 

vergadering een of meer personen aanwijzen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wanneer de 

rechtspersoon een tegenstrijdig belang heeft met een of bestuurders of commissarissen. Voor de 

stichting kent Boek 2 BW in het geheel geen tegenstrijdig-belangregeling. In de rechtspraak is voor de 

stichting uitgemaakt dat het bestuur bevoegd blijft bij een tegenstrijdig belang. 

 

Wat een tegenstrijdig belang inhoudelijk is blijft onveranderd. Sinds 2007 gelden de zogenoemde ‘Bruil-

criteria’ voor alle rechtspersonen. Codes kunnen dit nader inkleuren. 

 

Met de invoering van de WBTR komt de tegenstrijdig-belangregeling in de vorm van een 

besluitvormingsregel voor alle rechtspersonen te gelden. Wanneer een bestuurder op grond van een 

tegenstrijdig belang geen besluit mag nemen, wordt het besluit genomen door de RvC. Bij het ontbreken 

van een RvC wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders 

bepalen. Omdat de stichting geen algemene vergadering kent, kent de WBTR voor de stichting een 

afwijkende regeling. Wanneer de stichting geen RVC heeft blijft de bevoegdheid tot besluitvormen in het 

geval van een tegenstrijdig belang bij het bestuur liggen. Het bestuur moet de overwegingen die aan het 

besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.  

 

De diverse sectorale codes behoeven op dit punt veelal aanpassing en zo ook de statuten en reglementen 

van de diverse organisaties in de semipublieke sector. 

 

Conclusie 

 

Met de invoering van de WBTR gaat een aantal regelingen met betrekking tot bestuur en toezicht voor 

alle rechtspersonen gelden, zoals een algemene grondslag voor de RvC, een uniforme norm- en 

taakstelling voor bestuurders en commissarissen en de mogelijkheid tot het invoeren van het monistische 

bestuursmodel. Deze wettelijke wijzigingen zullen geen wezenlijke verandering meebrengen voor de 

praktijk. Ze codificeren immers een bestaand juridisch kader. 

 

 Wij raden u aan om uw interne rechtsorde (statuten en reglementen) onder de loep te nemen. Er zijn 

immers wel bepaalde zuivere juridische wijzigingen die maken dat deze documenten – en daarop 

gebaseerd uw handelen- in strijd met de wet kunnen raken. 

 

De voorgestelde, wettelijke veranderingen met betrekking tot de interne aansprakelijkheid, de externe 

aansprakelijkheid, de misleidende jaarrekening, de besluitvorming van de bestuurders en de 

commissarissen met een tegenstrijdig belang en de mogelijkheid tot ontslag door de rechtbank hebben 
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Wilt u meer informatie ontvangen over (een bepaald deelonderwerp van) de WBTR of heeft u vragen 

over de governance van uw rechtspersoon?  

U kunt contact met ons opnemen via info@jjk.nu 

 

daarentegen wel een wezenlijke uitwerking op de praktijk en de governance van de instellingen. De 

discussie over publiek belang en de relatie intern-extern toezicht wordt ook geraakt door de WBTR. 

 

Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan de vertegenwoordigingsregel bij tegenstrijdig belang en zijn de 

diverse governance codes niet altijd in lijn met dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Daarnaast is de 

externe aansprakelijkheid in de WBTR uitgebreid naar bezoldigde bestuurders of commissarissen naar 

alle verenigingen en stichtingen. Doordat de wetgever (en eveneens de externe toezichthouders) de 

nadruk op deze hoofdelijke aansprakelijkheid legt, moeten bestuurders en commissarissen met de 

invoering van de WBTR alert zijn op mogelijke aansprakelijkheden. 

 

Wij adviseren u om na instemming van de Eerste Kamer met de WBTR, maar voor inwerkingtreding van 

de wet, uw statuten en reglementen te toetsen aan zowel de wet als de nieuwe code(s) (voor zover van 

toepassing).  

 

Meer informatie 

 

JJK. adviseert en ondersteunt organisaties, raden van bestuur, commissarissen/toezichthouders, alsmede 

individuele bestuurders en commissarissen bij vraagstukken van goed bestuur/toezicht, corporate 

governance. Daarnaast verstrekken wij divers juridische en bedrijfskundige producten en diensten, zoals 

de commissaris due diligence.  

 

Ten aanzien van de WBTR kunnen wij u: 

 

 Een algemene inleiding geven in het juridisch kader van bestuur en toezicht. 

 Een verdieping geven op de WBTR en de diverse deelonderwerpen. 

 Wijzen op de voor uw organisatie relevante wijzigingen, deze signaleren en adresseren. 

 Adviseren en (uitvoerend) ondersteunen in het verbeteren van de governance, zowel qua 

structuur als daadwerkelijk functioneren. 

 Het adviseren inzake de relatie intern en extern toezicht. 

 Helpen met het in kaart brengen en mitigeren van aansprakelijkheidsrisico’s. 

 

 

 


