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Meer dan 100 jaar ervaring

IE/ICT/PrivacyVastgoed

ArbeidsrechtOndernemingsrecht V&A

Insolventies
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TEAM  

Ondernemingsrecht
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TEAM  ONDERNEMINGSRECHT

Sebastiaan Vos

No-nonsense, sparringpartner 

en doordacht

Genomineerd voor de 

overnameadvocaat van het 

jaar award 2019 door Brookz
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TEAM  ONDERNEMINGSRECHT

Margreet Diemel-Boonacker

Toegewijd, trusted advisor, 

pragmatisch, doelgericht

Betrokken bij meer dan 50 

(internationale) overnames
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Wat gaan we doen?

1. Korte geschiedenis

2. Essentie wetsvoorstel

3. Belangrijkste wijzigingen

4. Gewijzigde verantwoordelijkheid commissaris

5. Tot slot
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1. Korte geschiedenis

Aanleiding 

• (overtrokken?) reactie van de wetgever op de 

affaires rondom stichtingen en corporaties in de 

semipublieke sector 

• privaatrechtelijke rol met publiek geld

• verleidelijke cocktail
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1. Korte geschiedenis

Relevante affaires

• Woningcorporaties: Vestia, Rochdale,

SS Rotterdam 

• Gezondheidszorg: Meavita

• Onderwijs: ROC Leiden, InHolland

Onvoldoende focus op kerntaak, megalomaan gedrag,

gebrek aan toezicht en reputatiemanagement door 

afwezigheid toezichthouder of niet uitvoeren toezicht
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2. Essentie wetsvoorstel

• Het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en 

toezicht en het stimuleren van professionalisering 

bij stichtingen en verenigingen (waaronder 

coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen)

• Het verduidelijken van de taak van bestuurders en 

commissarissen: het behartigen van het belang van 

de rechtspersoon en de daarmee verbonden 

onderneming of organisatie

• Inwerkingtreding 1 juli 2021
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3. Belangrijkste wijzigingen

a. Verbreding aansprakelijkheid

b. Wettelijke basis raad van commissarissen

c. Tegenstrijdig belang

d. Belet en ontstentenis

e. Introductie monistisch stelsel

f. Meervoudig stemrecht

g. Verruiming criteria voor ontslag bestuurder of 

commissaris door rechter
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a. Verbreding aansprakelijkheid

Huidige regeling: drie grondslagen aansprakelijkheid

• interne aansprakelijkheid voor bestuurder (2:9 BW)

• externe bestuursaansprakelijkheid (2:138/2:248 

BW) voor iedere bestuurder en commissaris van 

BV en NV, en voor iedere bestuurder en 

commissaris van een vereniging en stichting, die 

onderworpen is aan vennootschapsbelasting (zgn. 

commerciële vereniging/stichting)

• Onrechtmatige daad jegens derden (6:162 BW)
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a. Verbreding aansprakelijkheid

Kern:

• (kennelijk) onbehoorlijk bestuur/toezicht 

(2:138/248 BW)

• Geen redelijk handelend 

bestuurder/toezichthouder

• Onbezonnen en roekeloos gedrag

• Persoonlijk ernstig verwijt (2:9/6:162 BW)

• Alle omstandigheden van het geval

• “klompencriterium”
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a. Verbreding aansprakelijkheid

Nieuwe regeling: verbreding toepassingsgebied 

• interne aansprakelijkheid (artikel 2:9 BW) ook voor 

toezichthouders bij verenigingen en stichtingen

• externe aansprakelijkheid (artikel 2:138/248 BW) 

ook van toepassing op taakvervulling van 

bestuurders en toezichthouders verenigingen en 

stichtingen, ook voor onbezoldigde bestuurders en 

commissarissen.

• Bewijsvermoeden en misleidende jaarrekening 

gelden alleen bij commerciële stichting/vereniging
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a. Verbreding aansprakelijkheid

• Disculpatiemogelijkheid bestuurders/commissarissen

- indien niet aan persoon te wijten en 

- niet nalatig in treffen maatregelen

14



a. Verbreding aansprakelijkheid

• Wel/geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

afsluiten?

- kosten 

- omvang dekking: verweer en schade

• Aanvullende eis van nieuwe commissaris/bestuurder
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a. (bestuurs)aansprakelijkheid

Stichting en 

vereniging

Nu

Stichting en 

vereniging vanaf 1-

7-2021

Interne 

aansprakelijkheid 

(2:9 BW)

Bestuur: ja

Comm: nee

Bestuur: ja

Comm: ja

Aansprakelijkheid 

in faillissement 

(2:138/248 BW)

Bestuur: nee*

Comm: nee*

*niet commercieel

Bestuur: ja

Comm: ja

Onrechtmatige 

daad (6:162 BW)

Bestuur: ja

Comm: ja

Bestuur: ja

Comm: ja
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b. wettelijke basis RvC

• Voor het instellen van een raad van 

commissarissen voor verenigingen en stichtingen 

(artikel 2:47 en 2:292a BW)

• Voor aansprakelijkheidstelling commissaris van 

vereniging/stichting voor schade als gevolg van 

onbehoorlijke taakvervulling en de taakvervulling 

onbehoorlijk gedrag (waarbij er sprake moet zijn 

van ernstige verwijtbaarheid) (artikel 2:9 juncto 

2:50a juncto 2:300a BW en 2:138/139 en 2:149/150 

juncto 2:50a en 2:300a BW)
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b. wettelijke basis RvC

• Gelijkstelling: de wettelijke raad van 

commissarissen heeft net als de raad van toezicht 

als taak het houden van toezicht op het bestuur en 

op de algemene gang van zaken

• Tenzij de statuten aan de commissarissen 

stemrecht toekennen, hebben de commissarissen 

van een vereniging een raadgevende stem (artikel 

2:47 lid 9 BW)

• Informatieplicht bestuur (artikel 2:47 lid 11 BW en 

2:292a lid 11 BW): reputatie- en 

risicomanagement, finance
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c. tegenstrijdig belang

• Is een inwendig conflict, belangenstrijd. Geen 

tegenstrijdige belangen.

• Huidige wet kent geen tegenstrijdig belangregeling 

voor stichting, wel voor vereniging

• Nieuwe regeling: gelijktrekken B.V./N.V. van 

externe vertegenwoordigingsregeling naar interne 

besluitvormingsregeling 

niet beraadslagen en besluiten, alv bevoegd

• Bijzondere regels voor stichting zonder RvC: goed 

vastleggen overwegingen (artikel 2:291 lid 6 BW)

• Anticiperende uitspraak Rechtbank Gelderland
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c. tegenstrijdig belang

Anticiperende uitspraak Rechtbank Gelderland
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Stichting

(eigenaar infra)
Bungalowpark

VOF VVE

bestuurder
eigenaar

beheerder

B

Claim + beslag bestuurder

bestuurder



d. belet en ontstentenis

• Verplichting om een regeling op te nemen in de 

statuten van een vereniging en stichting indien er 

sprake is van belet en ontstentenis van alle

bestuurders en/of alle commissarissen

• Verplichting opnemen bij de eerstvolgende 

statutenwijziging
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e. introductie monistisch stelsel

• Wettelijke basis voor monistisch bestuursmodel 

stichtingen en verenigingen

• Huidige wet: slechts dualistisch model mogelijk

• Een one tier board bestaat uit uitvoerende en niet-

uitvoerende bestuurders

• Praktijkmodellen
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f. meervoudig stemrecht

• Begrenzing meervoudig stemrecht

• Een bestuur of commissaris van een stichting en 

vereniging mag niet meer stemmen uitbrengen dan 

de andere bestuurders of commissarissen samen.

• Huidige statutaire bepalingen in strijd met 

beperking blijven nog vijf jaar na inwerkingtreding 

van de wet geldig

• Gevolgen voor statutaire deadlock-bepaling bij het 

staken van stemmen.
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g. verruiming criteria voor ontslag 

bestuurder en commissaris door de 

rechter

• Huidige recht (artikel 2:298 BW): ontslag van 

bestuurder die (i) iets doet of nalaat in strijdig met 

de bepalingen van de wet of van de statuten, of (ii) 

schuldig maakt aan (financieel) wanbeheer, of (iii) 

niet voldoet aan een door de voorzieningenrechter 

gegeven bevel

• Sanctie: bestuursverbod van vijf jaar (tenzij geen 

ernstig verwijt)
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g. verruiming criteria voor ontslag 

bestuurder en commissaris door de 

rechter

• Nieuw recht: nieuwe ontslaggronden bestuurder en

commissaris (artikel 2:298 BW)

• Een stichtingsbestuurder kan op verzoek van een 

belanghebbende of OM door de rechtbank ontslagen 

worden wegens:

• verwaarlozing van zijn taak, of 

• andere gewichtige redenen, of

• ingrijpende wijzigingen van omstandigheden op 

grond waarvan het voortduren van het 

bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan 

worden, of

• het niet of niet-behoorlijk voldoen aan een bevel 

van de voorzieningenrechter (artikel 2:297 BW) 25



4. Gewijzigde verantwoordelijkheid 

commissaris

De functie van de commissaris van een 

stichting/vereniging wordt gecodificeerd in de 

nieuwe wet.

• Behoorlijke taak vervulling

• Verruiming aansprakelijkheidsregime

• Actief informatie inwinnen

• Behoren te weten wat er speelt en op de hoogte 

blijven van ontwikkelingen en de gang van 

zaken binnen de stichting/vereniging

Kortom: accepteer niet zondermeer een functie als 

commissaris; wees bewust van de risico’s. Kies de 

juiste mensen als bestuurder/commissaris voor een 

stichting en vereniging
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5. Tot slot

Zijn er nu nog vragen?

Onze contactgegevens:

vos@jpr.nl (06 - 42607830)

diemel@jpr.nl (06 - 82999643)
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Dank voor uw aandacht
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