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Welkom!
Heeft u vragen? Stel ze dan via de chat!
We zullen die tijdens het webinar of daarna
beantwoorden.
Let op: vertraging!

Bij eventuele storingen: 
CTRL F5 = Refreshen link
Of probeer om een andere device te gebruiken.

Sheets worden na afloop toegestuurd.





Inleiding

• Doel: verbeteren bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen en 

coöperaties

• 1 juli 2021

• Alle stichtingen, verenigingen en coöperaties

• De nieuwe regels zijn direct van toepassing



Bent u verplicht uw statuten 
aan te passen?

Nee.





Te bespreken onderwerpen

• Bestuursmodellen

• Taken van het bestuur en de raad van toezicht

• Aansprakelijkheid

• Belangenverstrengeling

• Afwezigheid

• Meervoudig stemrecht



Bestuursmodellen

Organen

• Bestuur

• Bij de vereniging: algemene ledenvergadering (ALV)

• Vrijwillig of verplicht: Raad van toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen 

(RvC)

Vanaf 1 juli 2021
- Wettelijke grondslag
- One tier board



Bestuursmodellen

• Bestuur 

• Bestuur en directie

• Bestuur met verschillende soorten bestuurders 

• Algemeen bestuur / dagelijks bestuur

• One tier board

• One tier board

• Bestuur en RvC/RvT

- Commissies

- Raad van Advies



Bestuursmodellen

Wat te doen?

• Stel vast welk bestuursmodel u heeft en wilt/moet hebben

• Heeft u alleen een bestuur en wilt u dat zo houden: dan hoeft u niets te doen

• Heeft u een one tier board, een RvT een RvC: check of u aan de wettelijke 

basisregels voldoet

• Werkt u met bijvoorbeeld een AB/DB, een raad van advies of een commissie van 

toezicht? Check hoe dat orgaan wettelijk wordt gekwalificeerd 





Taken van het bestuur en de 
RvC

• Bestuur bestuurt

• RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en geeft raad

• RvC schorst bestuurders, tenzij de statuten anders bepalen

• Het bestuur informeert de RvC Ten minste 1 keer per jaar over:
- Strategisch beleid
- Algemene en financiële risico's
- Gebruikte beheers- en controlesystemen



Taakvervulling

• Iedere bestuurder en commissaris moet zijn taken ‘behoorlijk’ vervullen

• Zij moeten rekening houden met het belang van de rechtspersoon en de met haar 

verbonden onderneming of organisatie

Stel met elkaar vast wie uw belanghebbenen zijn!
Denk aan: leden, donateurs, schuldeisers, werknemers en vrijwilligers





Aansprakelijkheid

• In principe is een bestuurder of commissaris niet aansprakelijk

• Tenzij



Aansprakelijkheid buiten 
faillissement
• Aansprakelijkheid voor schade bij onbehoorlijk bestuur

• Tenzij:

• Geen ernstig verwijt, mede gelet op de taakverdeling

• Maatregelen getroffen

• Alle omstandigheden, bijvoorbeeld de activiteiten

• Vergelijking met een redelijk denkend bestuurder of commissaris (onder dezelfde 

omstandigheden)

Nieuw is dat dit vanaf 1 juli 2021 
uitdrukkelijk in de wet staat voor
commissarissen



Aansprakelijkheid buiten 
faillissement

• Aansprakelijkheid voor iets wat iemand anders heeft gedaan

• Algemene en financiële beleid behoren tot de taak van het gehele bestuur



Aansprakelijkheid buiten 
faillissement

Bijvoorbeeld:

• Handelen in strijd met de wet of de statuten

• Het nemen van te grote of onnodige financiële risico’s

• Verplichtingen aangaan waarvan op voorhand duidelijk was dat die niet zouden worden nagekomen

• Persoonlijke verrijking

• Fraude

• Oplichting





Aansprakelijkheid bij 
faillissementHoofdelijke aansprakelijkheid voor het boedeltekort bij onbehoorlijk bestuur dat een 

belangrijke oorzaak is van het faillissement, tenzij de bestuurder bewijst:

• dat hem geen ernstig verwijt treft

• dat hij maatregelen getroffen

Dit geldt ook voor commissarissen

Nieuw is dat dit vanaf 1 juli 2021 
uitdrukkelijk in de wet staat voor
commissarissen van verenigingen en
stichtingen die niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen



Aansprakelijkheid bij 
faillissement
Wettelijk bewijsvermoeden 

Als de boekhouding niet op orde is of de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd bij de 

KvK, wordt een bestuurder of commissaris vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij 

onbelangrijk verzuim.

Alleen bij:

• Stichtingen en formele verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn

• Verenigingen of stichtingen die jaarlijks een jaarrekening of een andere financiële 

verantwoording moeten opstellen (bijv. zorginstellingen, scholen, 

woningcorporaties; in principe geen ANBI’s)



Wat kunt u doen om 
aansprakelijkheid zoveel mogelijk 
te voorkomen?
• KvK up-to-date? Denk ook aan het UBO-register 

(uiterlijk 27 maart 2022)

• Zijn bestuurders en commissarissen nog bevoegd? Of is de benoemingstermijn 

verstreken en zijn ze niet herbenoemd?

• Taakverdeling vastgelegd?

• Neemt u besluiten op de juiste wijze en maakt u notulen die worden getekend?

• Zorg voor een open en transparante cultuur waarin ook moeilijke zaken worden 

besproken. Wees kritisch.



Wat kunt u doen om 
aansprakelijkheid zoveel mogelijk 
te voorkomen?• Interne controle op betalingen? Hoe gaat u bijv. om met bonnetjes van de penningmeester zelf?

• Zijn er regels over contant geld?

• Is de boekhouding op orde?

• Maakt u jaarlijks een jaarrekening of staat van baten en lasten en wordt die getekend?



Wat kunt u doen om 
aansprakelijkheid zoveel mogelijk 
te voorkomen?
• AVG?

• Heeft u een klachtenregeling?

• VOG?

• Zijn de verzekeringen op orde? Laat u informeren over een 

bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering





Belangenverstrengeling
• ‘Tegenstrijdig belang’: eigen belang <-> belang van de vereniging of stichting

• Voorbeelden

• Nu: voor de stichting niets geregeld en bij de vereniging een niet goed werkende regeling



Belangenverstrengeling
Nieuw:
• Een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang mag niet meedoen met de 

besluitvorming

• Houdt de bestuurder zich hier niet aan? Dan is het besluit ongeldig en is hij aansprakelijk als er 
schade uit voortvloeit

Wat betekent dat in de praktijk?
- Die persoon verlaat bij voorkeur 

de ruimte
- Notuleer dat dat is gebeurd!



Belangen
verstrengeling

Bijvoorbeeld in 
notulen, het 
jaarverslag of 
bestuursverslag



Belangenverstrengeling
Wat te doen?

• Staat de oude wettelijke regeling in uw statuten? Zet er een groot kruis doorheen!

• Spreek met elkaar af dat u elkaar informeert bij een mogelijke belangenverstrengeling en leg dat 

vast (in statuten of reglement)





Afwezigheid

• Bijvoorbeeld: ziekte, dementie, sabbatical, schorsing, overlijden, ontslag, het hele 

bestuur stapt op of de hele RvC stapt op

• Belet = tijdelijk afwezig

• Ontstentenis = definitief afscheid



Afwezigheid
• Nieuwe stichtingen en verenigingen: direct in de statuten vastleggen wat er gebeurt bij 

afwezigheid van alle bestuurders en commissarissen

• Bestaande stichtingen en verenigingen: bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling 

treffen

• Mogelijkheden:

• ALV

• Continuïteitscommissie

• Bij voorbaat opvolgers aanwijzen (bijv. jaarlijks)

Vooral van belang bij stichtingen (bijv.
een STAK) met maar 1 of 2 bestuurders
zonder RvT!



Meervoudig stemrecht
• Een bestuurder mag niet meer stemmen hebben dan de andere bestuurders tezamen

• Geldt ook voor commissarissen

• Bijvoorbeeld bij familiestichtingen 

• Oude regeling vervalt op 1 juli 2026

Heeft u zo’n regeling in de statuten? Pas het dan tijdig aan!



Meervoudig stemrecht
Doorslaggevende stem?







Bedankt voor uw aandacht!
Nog een prangende vraag? Neem dan contact met ons op!


