
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Checklist

Wijziging Actie vereist?

1. Wettelijke grondslag one tier board Evalueer bestuursmodel. Kijk of het bestuursmodel nog passend is bij de 
praktijk. Ja? Geen actie vereist. Nee? Pas het bestuursmodel aan en wijzig de 
statuten met behulp van een notaris.

2. Uniformering tegenstrijdigbelangregeling Controleer statuten. Bevatten de statuten bijvoorbeeld een 
vertegenwoordigingsregeling? Deze regeling is per 1 juli 2021 niet langer 

geldig. Overweeg om de statuten aan te passen om verwarring te voorkomen. 
Maak in ieder geval afspraken over hoe er moet worden gehandeld als één of 
meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang hebben (wettelijke regel: bij 
tegenstrijdig belang niet deelnemen aan beraadslaging + besluitvorming).

3. Aansprakelijkheid Maak bespreekbaar en neem praktische maatregelen. 
Wees als (bezoldigd of onbezoldigd) bestuurder bewust van het feit dat 
bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade 
als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling. Maak daarom praktische 
afspraken om ongewenst gedrag te voorkomen (stel een kascommissie in, 
maak heldere afspraken over besluitvorming, betalingen aan bestuurders en 
zorg voor een nauwkeurige administratie).
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4. Ontslagregeling bestuurders stichtingen Maak bespreekbaar. De mogelijkheden om een stichtingsbestuurder op 
verzoek van een belanghebbende of het OM door de rechter te laten ontslaan 
worden ruimer per 1 juli 2021. Uiteraard moet er nog steeds een goede reden 
voor ontslag zijn (taakverwaarlozing of andere gewichtige redenen).

5. Ontstentenis- en beletregeling alle bestuurders Controleer statuten. Op grond van de Wbtr moeten de statuten een regeling 
bevatten voor belet en ontstentenis van alle bestuurders. Bevatten de 
statuten deze regeling nog niet? Dan moet de regeling bij de eerstvolgende 
statutenwijziging worden opgenomen. Daar geldt geen maximumtermijn 
voor. Optioneel is een regeling voor belet en ontstentenis van één of meer 
bestuurders. 

6. Beperking meervoudig stemrecht Controleer statuten. Op grond van de Wbtr is een regeling op grond waarvan 
een bestuurder meer stemmen heeft dan de andere bestuurders tezamen niet 
langer toegestaan. Bevatten de statuten deze regeling wel? Dan blijft de 
regeling geldig tot de eerstvolgende statutenwijziging of tot vijf jaar na 
inwerkingtreding van de Wbtr (1 juli 2026), afhankelijk van de vraag welk 
moment eerder valt. Om verwarring te voorkomen kan het raadzaam zijn de 
statuten te updaten. 


