
* Belet en ontstentenis zijn de formele termen waarmee de afwezigheid van een bestuurder wordt aangeduid. Bij ontstentenis is de 
bestuurder niet langer in functie. Bij belet is de bestuurde tijdelijk niet in taat zijn functie uit te oefenen. (bv. door ziekte)

** De tegenstrijdig belangregeling houdt in dat een bestuurder of commissaris niet mee mag doen in de besluitvorming indien hij een 
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon. 

*** Het wordt verplicht om een belet- of ontstentenisregeling in de statuten op te nemen voor zowel het bestuur als (indien van toepassing) 
de Raad van Commissarissen. De statuten geven dan voorschriften in geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders/
commissarissen. Tevens kan in de statuten worden bepaald wanneer sprake is van belet en kan een tijdelijk bestuurder of commissaris 
worden aangewezen.

Statutenwijzigingen 
n.a.v. de Wet 
bestuur en toezicht 
rechtspersonen.

Heeft de vereniging 
of stichting een 
toezichthoudend orgaan?

In de Wbtr wordt voor alle 
rechtspersonen voorzien 
in de mogelijkheid tot het 
instellen van een Raad 
van Commissarissen 
of een one-tier board. 
In een one-tier board 
bestaat het bestuur uit 
uitvoerende en niet-
uitvoerende bestuurders. 
De niet-uitvoerende 
bestuurders zijn belast 
met het houden van 
toezicht. Bij het wijzigen 
van het bestuursmodel 
zijn statutenwijzigingen 
noodzakelijk.

De Wbtr stelt dat 
bepaalde regelingen 
in de statuten dienen 
opgenomen te worden. 
Zoals bijvoorbeeld bij 
belet* en ontstentenis*.

Ja Nee

Is in uw statuten een  
regeling voor tegenstrij-
dig belang opgenomen?

Controleer of de regeling 
niet in strijd** is met  
de Wbtr. 

Ja

Vanaf inwerktreding van 
de Wbtr mag een be-
stuurder of toezichthou-
der niet deelnemen aan 
beraadslag en besluitvor-
ming als er sprake is van 
een tegenstrijdig belang. 
De statuten dienen aan-
gepast te worden.

Nee

Is in uw statuten een  
regeling voor belet 
of ontstentenis 
opgenomen?

Controleer of deze vol-
doet aan de eisen***  
die de Wbtr stelt.

Ja

De Wbtr verplicht een 
regeling op te nemen 
voor ontstentenis en 
belet. Aan de inhoud van 
de regeling worden geen 
eisen gesteld.

Nee


