
veelal aangeduid als ‘stichting administratiekan-
toor’. In de statuten van een zodanige  soort 
stichting kan zijn bepaald dat aan een van de 
bestuurders, veelal de pater familias, meer stem-
men toekomen dan de andere bestuurders teza-
men, met als gevolg dat eerstgenoemde bestuur-
der de facto niet alleen een vetorecht heeft maar 
ook in het geval alle overige bestuurders zouden 
tegenstemmen, een bestuursbesluit kan bewerk-
stelligen. Betekent na invoering van de Wet dat 
de pater familias niet langer de beslissende zeg-
genschap behoudt?
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1. Wet van 11 november 2020 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en 
de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het 
bestuur en de raad van commissarissen van rechtsper-
sonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), (Stb 
2020, 507).

2. Zie ook: H.P. Plas, ‘Wet bestuur en toezicht rechtsperso-
nen: begrenzing meervoudig stemrecht voor bestuur-
ders en toezichthouders van de vereniging en stichting’, 
Ondernemingsrecht 2021/10.

Naschrift

Wordt het collegialer aan de bestuurs-
tafel?
Het einde van het onbegrensde meer-
voudig stemrecht bij de stichting 

Inleiding
Met ingang van 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen1 van kracht (hierna: 
de ‘Wet’). De Wet brengt verduidelijking voor het 
bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, 
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. 
Verschillende regelingen die thans van toepas-
sing zijn op de NV en BV worden, na invoering 
van de Wet, ook van toepassing op de stichting, 
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborg-
maatschappij. Onder meer wordt een regeling 
ingevoerd rondom het meervoudig stemrecht bij 
deze rechtspersonen, waarbij deze regeling gaat 
gelden voor zowel bestuurders als toezichthou-
ders (commissarissen).2 

De begrenzing, of zo men wil, beperking, van het 
meervoudig stemrecht heeft onder meer gevol-
gen voor bestaande regelingen over meervoudig 
stemrecht binnen het bestuur van stichtingen. 
Sommige stichtingen worden opgericht met als 
doel het uitoefenen van zeggenschap over de 
onderneming die wordt gedreven door een of 
meer familieleden. Deze stichtingen worden 
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Het gebrek aan duidelijkheid
In de huidige wettelijke regelingen rondom de 
stichting ontbreekt enige bepaling over het 
meervoudig stemrecht. Er zou onduidelijkheid 
kunnen bestaan of überhaupt meervoudig stem-
recht mogelijk is en mocht meervoudig stem-
recht zijn toegestaan, in welk geval  betwijfeld 
zou kunnen worden of één bestuurder meer 
stemmen kan uitbrengen dan de overige be-
stuurders tezamen. Rensen geeft aan dat meer-
voudig stemrecht zeker mogelijk is, maar niet op 
een wijze dat één bestuurder meer stemmen 
krijgt toebedeeld dan de andere bestuurders 
gezamenlijk kunnen uitbrengen.3 Galle, toch 
geen voorstander van de beperking van meer-
voudig stemrecht4, stelt dat de beperking rond-
om meervoudig stemrecht bij de NV en BV niet 
van toepassing is op de stichting.5 Het beginsel 
van collegialiteit van het bestuur kan, aldus 
Galle, niet als argumentatie worden gebruikt 
voor toepassing van de beperking van meervou-
dig stemrecht bij de stichting omdat collegiali-
teit van bestuur namelijk wel toestaat dat meer-
voudig stemrecht an sich mogelijk is bij de BV en 
NV. Ik zie dit genuanceerder. Meervoudig stem-
recht is, ook bij de stichting, naar ik meen moge-
lijk. Echter, in afwijking van Galle, concludeer ik 
dat de situatie dat één bestuurder meer stem-
men krijgt toebedeeld dan de overige bestuur-
ders niet strookt met collegialiteit van bestuur. 
Dit beginsel komt niet in gedrang bij meervoudig 
stemrecht, maar slechts indien één bestuurder 
meer stemmen krijgt toebedeeld dan de overige 
bestuurders tezamen. Immers in slechts het 
laatste geval heeft één persoon de macht binnen 
het bestuur. Het overgangsrecht van de Wet6 
bepaalt echter dat een statutaire bepaling waar-
in een bestuurder meer stemmen krijgt toebe-
deeld dan de overige bestuurders tezamen, gel-
dig is tot vijf jaar na inwerkingtreding van de 
Wet, tenzij de statuten eerder in overeenstem-
ming worden gebracht met de Wet. De wetgever 
schept aldus enige duidelijkheid, zo lijkt het. 
Opmerkelijk is echter dat gedurende het wetge-
vingsproces nimmer diepgaand op de huidige 
onduidelijkheid rondom meervoudig stemrecht 
is ingegaan.

Eindelijk duidelijkheid?
Dat het onderwerp van meervoudig stemrecht 
een heet hangijzer is, blijkt uit de geschiedenis 
van de totstandkoming van de Wet. In het oor-
spronkelijke wetsvoorstel uit 2016 werd een rege-
ling rondom de beperking van het meervoudig 
stemrecht opgenomen, terwijl deze regeling bij 
de eerste nota van wijziging kwam te vervallen. 
Hiertoe zag de minister zich genoodzaakt omdat 
bij het oorspronkelijke wetsvoorstel was aange-
geven dat geen wijzigingen in bestaande be-
stuur- en toezichtsstructuren werden beoogd.7 

In zijn betoog om deze regeling te schrappen, 
verwees de minister naar een bijdrage van 
Schoonbrood en Meppelink.8 Dat is des te opval-
lender, aangezien in hun bijdrage Schoonbrood 
en Meppelink geenszins kanttekeningen plaats-
ten bij de beperking van meervoudig stemrecht 
an sich.9 Na kritiek vanuit de literatuur10, heeft 
de begrenzing van het meervoudig stemrecht 
door het amendement van Van Gent en Van 
Dam, uiteindelijk weer zijn weg teruggevonden 
naar de Wet.11

Vanaf invoering van de Wet bestaat niet langer 
onduidelijkheid over meervoudig stemrecht 
binnen het bestuur van de stichting. Een statu-
taire regeling over meervoudig stemrecht is mo-
gelijk, maar een bestuurder kan niet meer stem-
men toebedeeld krijgen dan de overige 
bestuurders tezamen, zo bepaalt het nieuwe art. 
2:291 lid 4 BW. Deze bestuurder moet in de statu-
ten met naam of functie worden aangeduid. De 
opzet van deze regeling is weinig verrassend, 
gezien de treffende gelijkenis met de bestaande 
regeling voor de BV en NV.12 Overigens zijn com-
missarissen bij de stichting aan dezelfde regeling 
onderworpen.13

Aangezien het wetsvoorstel enige jaren in behan-
deling was, heeft de literatuur ruimschoots de 
tijd gekregen te reageren. In 2016 signaleren 
Schoonbrood en Meppelink dat aan de destijds 
voorgestelde regeling rondom meervoudig stem-
recht kan worden opgemerkt dat deze regeling 
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3. Asser Rensen 2-III, 2017/334 Bestuurstaak en bestuurs-
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13. Het nieuwe art. 2:292a lid 4 BW.



geen oog heeft voor de omstandigheid dat een of 
meer bestuurders een tegenstrijdig belang heb-
ben. In dat geval kunnen bestuurders met een 
tegenstrijdig belang niet deelnemen aan de be-
raadslaging en besluitvorming. Kan de bestuur-
der die meer stemmen toebedeeld heeft gekre-
gen nu niet meer stemmen uitbrengen dan de 
overige bestuurders tezamen, of kan deze be-
stuurder niet meer stemmen uitbrengen dan de 
andere stemgerechtigde bestuurders tezamen? 
Schoonbrood en Meppelink merken mijns in-
ziens terecht op:

“Aan de wetgever geven we mee dat de voorge-

stelde tekst van art. 9 lid 414 […] kan worden 

aangepast door het woord stemgerechtigde toe 

te voegen. De tekst kan als volgt gaan luiden:

“De statuten kunnen bepalen dat een met name 

of in functie aangeduide bestuurder meer dan 

één stem wordt toegekend. Een bestuurder kan 

niet meer stemmen uitbrengen dan de andere 

stemgerechtigde bestuurders tezamen.””15

Hetgeen Schoonbrood en Meppelink aanhalen, 
betreft een vraagstuk dat zich ook uitstrekt tot 
meervoudig stemrecht bij de NV en BV. Hoewel 
dit heeft geleid tot discussie in de literatuur16, 
heeft de wetgever het wetsvoorstel op dit gebied 
niet aangepast. Indien de minister werkelijk veel 
waarde toekent aan het begrip en de uitwerking 
van collegiaal bestuur, zou uit de strekking van 
de bepaling moeten voortvloeien dat een be-
stuurder nimmer meer stemmen kan uitbrengen 
dan de overige stemgerechtigde bestuurders 
tezamen. Omdat de wetgever ondanks de oproep 
vanuit de literatuur heeft nagelaten duidelijkheid 
te verschaffen, is raadzaam om deze onzekerheid 
met een statutaire regeling te ondervangen. 

Overeenkomstig de door Schoonbrood en Mep-
pelink gedane suggestie om duidelijk(er) over-
gangsrecht te bieden, heeft de wetgever in art. 
XV lid 4 van de Wet opgenomen dat een statu-
taire bepaling waarin is geregeld dat een be-
stuurder meer stemmen krijgt toebedeeld dan 
de overige bestuurders tezamen, bij de eerstvol-
gende statutenwijziging van de stichting moet 
worden aangepast, ongeacht wat deze statuten-
wijziging overigens behelst. Stilzitten wordt 
echter uiteindelijk niet beloond, aangezien in 
hetzelfde lid wordt bepaald dat de werking van 
een dergelijke statutaire (stemrecht)bepaling 
vervalt na vijf jaren na inwerkingtreding van de 
Wet. Deze inrichting van het overgangsrecht 
geeft bestuurders en commissarissen in ieder 
geval de mogelijkheid zich langzaam maar zeker 
voor te bereiden op een begrenzing van het 
meervoudig stemrecht. Een harde overgang is 
door deze regeling voorkomen. 

Doordat een gehele statutaire bepaling rondom 
het meervoudig stemrecht, mits deze in strijd is 
met de Wet, uiteindelijk na vijf jaren komt te 
vervallen, bestaat naar mijn mening na verloop 
van deze vijf jaarstermijn dan ook geen gemaxi-
meerd meervoudig stemrecht meer binnen het 
bestuur. Kortom: iedere bestuurder heeft dan 
één stem. Rensen en Quist menen in hun bijdra-
ge uit 201717 dat middels de conversiebepalingen 
van art. 3:42 BW en art. 3:59 BW de met de Wet 
strijdige bepaling wordt geconverteerd naar een 
bepaling met meervoudig stemrecht die geldig is 
onder deze wet. Ook Waaijer is deze mening 
toegedaan.18 Ik merk op dat de auteurs een crea-
tieve oplossing aandragen, echter kan mijns 
inziens in deze situatie geen gebruik worden 
gemaakt van conversie. De strekking van de 
nietige statutaire bepaling, waarbij een bestuur-
der de facto een doorslaggevende stem krijgt, 
beantwoordt niet in een zodanig mate aan de 
geldige (nieuwe) wettelijke bepaling, te weten 
dat één bestuurder meer stemmen krijgt toebe-
deeld, maar niet meer dan de overige bestuur-
ders tezamen hebben. Afgezien of conversie 
mogelijk is19, geldt in deze situatie naar ik meen 
het beginsel van ‘Lex Posterior’, waarbij nieuwe 
wetgeving voor oude wettelijke bepalingen waar-
in geen duidelijkheid werd verschaft over meer-
voudig stemrecht gaat. Zodra na vijf jaren de 
strijdige statutaire bepaling rondom meervoudig 
stemrecht niet is aangepast aan de wet, geldt 
naar ik meen het wettelijke uitgangspunt dat 
iedere bestuurder één stem heeft en dat geen 
(begrenst) meervoudig stemrecht geldt.
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Alternatieven
Na de inwerkintreding van de Wet  zijn er, on-
danks de begrenzing van het meervoudig stem-
recht, nog steeds enkele mogelijkheden de wil 
van een bestuurder als wet te laten gelden. In de 
statuten of in een bestuursreglement kan wor-
den opgenomen dat bepaalde besluiten slechts 
worden genomen indien een specifieke persoon 
(in functie of naam aangeduid) voor het voorstel 
heeft gestemd. Hierbij is de facto sprake van een 
vetorecht, aangezien het voorgenomen besluit 
niet tot stand kan komen zonder de stem van de 
desbetreffende persoon. Hoewel ook op grond 
van de Wet er geen beperking bestaat om deze 
statutaire bepaling op te nemen, moet worden 
afgevraagd of een dergelijke constructie über-
haupt strookt met het eerder aangehaalde be-
ginsel van collegialiteit van bestuur.20 Anderzijds 
kan worden aangetekend dat de overige bestuur-
ders geheel in staat zijn om bepaalde (voorgeno-
men) besluiten van de specifieke bestuurder te 
blokkeren door niet voor te stemmen bij de be-
sluitvorming waardoor aldus geen meerderheid 
wordt gehaald voor het besluit. 
Daarnaast kan op grond van het nieuwe art. 
2:291a lid 2 BW statutair worden bepaald dat een 
bestuurder van een one tier board geheel zelf-
standig bestuursbesluiten kan nemen over zaken 
die tot zijn bestuurstaak behoren. Ook deze 
bepaling lijkt niet in lijn te zijn met het beginsel 
van collegialiteit van bestuur.

Is het mogelijk om in de statuten van de stich-
ting te bepalen dat bij het staken van de stem-
men in een bestuursvergadering de persoon die 
meer stemmen toebedeeld heeft gekregen, de 
doorslaggevende stem heeft? Hierover kan on-
duidelijkheid bestaan als gevolg van het wetge-
vingsproces. Initieel bestond het voornemen om 
bepalingen rondom het meervoudig stemrecht 
op te nemen in de algemene bepalingen van Boek 
2 BW, terwijl later in het wetgevingsproces is 
besloten hiervan af te wijken en juist per rechts-
persoon aparte bepalingen over het meervoudig 
stemrecht op te nemen. Ik meen dat het uit-
gangspunt moet zijn dat bij de interpretatie van 
de bepalingen rondom het meervoudig stemrecht 
zoveel als mogelijk aansluiting moet worden 
gezocht voor hetgeen geldt bij de NV en BV.21 In 
navolging van wat Van Solinge en Nieuwe Weme 
stellen voor de BV en NV22, leidt dat tot de con-
clusie dat paragraaf 8 van de oude Departemen-
tale Richtijnen 1986 ook in dit geval wederom een 
rol speelt. Kortom, bij staken van stemmen kan 
de doorslaggevende stem niet worden toegekend 
aan de bestuurder met meervoudig stemrecht. 
Doorslaggevende stem komt dus wel toe aan de 
bestuurder die ‘slechts’ behept is met een aantal 
stemmen dat minder is dan aan het aantal stem-
men van de overige bestuurders tezamen.

Slotopmerkingen
Na zo’n vijf jaar wordt de Wet bestuur en toe-
zicht rechtspersonen ingevoerd per 1 juli 2021. 
Dat is voor civiele wetgeving redelijk vlot te noe-
men. De Pater familias kan zich de komende vijf 
jaar na inwerkingtreding van de Wet nog beroe-
pen op de huidige stemverdeling, zoals blijkt uit 
de statuten. Nadien is het dan toch echt afgelo-
pen. Zoals hiervoor betoogd zal zonder wijziging 
van de statuten na vijf jaar de wettelijke regel 
gelden dat aan iedere bestuurder één stem toe-
komt. Hoewel het in 2026 voorgoed gedaan is 
met het onbegrensde meervoudige stemrecht 
binnen de stichting, bestaan er nog instrumen-
ten om een bestuurder meer dan voldoende 
macht te (blijven) geven. 

Voor notarissen in ieder geval de tip om bestuur-
ders van een stichting te wijzen op aankomende 
wetswijziging. Ook voor nieuwe stichtingen is 
het raadzaam statutaire bepalingen op te nemen 
over het meervoudig stemrecht, zeker in het 
geval bij een tegenstrijdig belang bij een of meer 
bestuurders. De Wet moet bijdragen aan de col-
legialiteit binnen het bestuur, aldus de wetgever. 
Laten we hopen dat het hoe dan ook gezellig 
blijft aan de bestuurstafel.

Mr. A.J. van Hoepen*

20. In soortgelijke zin Bartman, ‘Het benoemings- en 
vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van 
commissarissen van ING: een vennootschapsrechtelijk 
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KNB 2002, ’s-Gravenhage: SDU, 2002, p. 100.

21. Te meer daar de minister in de Memorie Van Antwoord 
antwoordt dat de bepalingen zijn ontleend aan de 
regelingen voor de NV en BV, zie: Kamerstukken I 
2020/21, 34491, C, p. 5 (MVA).

22. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIb 2019/213.
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