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Zijn de statuten van uw stichting of vereniging na 2020 nog gewijzigd? 

Dan zouden de wijzigingen van de 

WBTR moeten zijn meegenomen. 

Het kan geen kwaad dit te 

controleren. 

De kans bestaat dat de WBTR nog 

niet in de statuten is verwerkt. Een 

statutenwijziging is verstandig. 

Heeft uw vereniging of stichting een 

toezichthoudend orgaan?  

Toezicht kan plaatsvinden 

door een apart orgaan 

(vaak een Raad van 

Toezicht genoemd) of 

door middel van niet-

uitvoerende bestuurders. 

De WBTR stelt, in geval 

sprake is van een 

toezichthoudend orgaan, 

dat bepaalde regelingen 

in de statuten dienen te 

worden opgenomen, zoals 

bijvoorbeeld bij belet en 

ontstentenis. Controleer 

dit goed. 

De WBTR schept een 

wettelijke grondslag voor 

het instellen van een 

toezichthoudend orgaan. 

De WBTR spreekt over 

een mogelijkheid; het 

instellen is optioneel. In 

sommige organisaties 

verdient een 

toezichthoudend orgaan 

zeker aanbeveling. 

Denkt u erover een 

toezichthoudend orgaan 

in te stellen? Er is veel 

mogelijk. Bij vragen kunt 

u contact opnemen. 

Is in uw statuten een regeling 

voor tegenstrijdig belang 

opgenomen?  

Zorg ervoor dat u bekend 

bent met uw gewijzigde 

verantwoordelijkheden na 

de inwerkingtreding van 

de WBTR. Bij vragen kunt 

u contact opnemen. 

Is in uw statuten een regeling 

voor ontstentenis en belet 

opgenomen? 

Controleer of de statuten 

niet in strijd zijn met de 

WBTR. Bepalingen in de 

statuten die in strijd zijn 

met de WBTR dienen 

buiten beschouwing te 

worden gelaten. 

Vanaf inwerkingtreding 

van de WBTR mag een 

bestuurder of 

toezichthouder niet 

deelnemen aan 

beraadslaging en 

besluitvorming als sprake 

is van een tegenstrijdig 

belang. 

Controleer of deze 

voldoet aan de vereisten 

van de WBTR. 

Op grond van de WBTR is 

het verplicht een regeling 

op te nemen voor 

ontstentenis en belet. 

Aan de inhoud van deze 

regeling worden geen 

verdere eisen gesteld. 

Maatwerk is dus mogelijk. 

Voor vragen kunt u 

contact opnemen. 

JA 

NEE 

JA 

NEE 

mailto:s.krekel@declercq.com
mailto:e.bakker@declercq.com

