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Verenigingen kunnen nog tot 6 mei van dit 
jaar aangeven dat zij hun monistische ofwel 
one-tierstructuur willen houden. Waarom 
zou u dat doen?

BESTUUR

Met ingang van 1 januari 2013 is bij de besloten en naamlo-
ze vennootschap de zogenaamde one-tierstructuur mogelijk 
geworden. Dit is een juridische organisatiestructuur, waar-
bij zowel toezichthouders als operationele bestuurders deel 
uitmaken van het statutaire bestuur van de rechtspersoon. 
Een dergelijk model wordt ook wel als monistisch bestuurs-
model aangeduid. Dat model kan op dit moment ook bij ver-
enigingen worden toegepast. Als de plannen van het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie doorgaan, komt daar een einde 
aan.

Organisatorische eisen | De juridische structuur dient 
gebaseerd te zijn op een organisatiemodel dat passend is 
voor uw vereniging. Anders gezegd, welke niet-juridische 
factoren zijn belangrijk voor het organisatiemodel? Denk 
dan aan:
• de mate van betrokkenheid en de soort activiteit van de 
leden; 
• het type activiteiten en de doelstelling van de vereniging; 
• de omvang en het gewicht van financiële of andere 
belangen. 

Als over het organisatiemodel is nagedacht, biedt het 
Nederlandse verenigingsrecht allerlei verschillende mo-
gelijkheden om een bij het organisatiemodel passende ju-
ridische structuur te kiezen. Wel dient rekening te worden 
gehouden met een aantal wettelijke eisen die aan de rechts-
vorm ‘vereniging’ worden gesteld. Zo is een van de eisen dat 
ieder lid direct of indirect bij de benoeming van bestuurders 
betrokken is.

Monistische structuur | Binnen de huidige wettelijke 
mogelijkheden van de vereniging is het heel goed mogelijk 
om voor een monistische structuur te kiezen. In de praktijk 
wordt dit in statuten vaak gerealiseerd via een ‘algemeen be-
stuur’ naast een ‘dagelijks bestuur’. Praktisch – en vaak ook 
statutair – komt het erop neer dat de (overige) leden van het 
bestuur toezicht houden op de dagelijks bestuurders. Ook 
het raad van beheermodel is een voorbeeld van een bestuur 
dat toezichthoudende en uitvoerende taken mengt.

Two-tiermodel | Er zijn ook verenigingen, onder meer in 
het onderwijs, met statuten waarin specifiek sprake is van 
een toezichthoudend bestuur met daarnaast een uitvoerend 

bestuur. Zo zijn er statuten waarin de leden van het toezicht-
houdende bestuur worden aangewezen door de ledenverga-
dering, vervolgens benoemt het toezichthoudende bestuur 
de leden van het uitvoerend bestuur.

Keuze | Juridisch is het de vraag of een monistisch bestuurs-
model altijd het meest gewenst is. In het Nederlands recht 
heeft de bestuurder een belangrijke rol binnen de rechtsper-
soon. Het is geen ceremoniële functie maar een functie met 
verantwoordelijkheid en verplichtingen. Als de verplichtingen 
niet correct worden nagekomen kan dat tot bestuurdersaan-
sprakelijkheid leiden. Dat is overigens ook al aan de orde on-
der het huidige recht. De keuze voor een monistisch bestuurs-
model moet uiteraard bewust worden gemaakt.

Consultaties | In de zomer van 2013 heeft het ministerie 
van Veiligheid en Justitie een internetconsultatie gehouden 
(de eerste consultatie) met het voorstel om het monistisch 
bestuursmodel vast te leggen voor de coöperatie en de on-
derlinge waarborgmaatschappij (owb). Uit de toelichting 
blijkt niet waarom er bij andere rechtsvormen, zoals de ver-
enigingen, geen behoefte zou bestaan aan dat model.

Praktijk | In een tweede internetconsultatie die op 6 febru-
ari 2013 van start ging en loopt tot 6 mei, stelt het ministerie 
van Veiligheid en Justitie wijzigingen voor van de regels in-
zake bestuur en toezicht bij alle Nederlandse rechtsperso-
nen. Het doel van de wijziging is om de regels die nu al gel-
den voor andere soorten rechtspersonen ook te laten gelden 
voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Een van 
de neveneffecten van de voorstellen is dat de monistische 
structuur bij de vereniging (en stichting) onmogelijk wordt 
gemaakt. Het ministerie lijkt niet goed op de hoogte te zijn 
van de praktijk. Enerzijds wordt opgemerkt dat het voorstel 
geen wijziging beoogt te brengen in de bestaande bestuurs- 
en toezichtstructuren, waarbij het model met een algemeen 
bestuur en dagelijks bestuur specifiek wordt genoemd. An-
derzijds wordt gezegd dat er bij stichtingen en verenigingen 
geen behoefte zou bestaan aan een monistisch bestuursmo-
del. De praktijk leert anders. 

De wetsvoorstellen hebben ook gevolgen voor de be-
handeling van bestuurders en toezichthouders. Daar 
ga ik in een volgend artikel op in.

Einde one-tier model?
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