
Aandachtspunten bij opstellen statuten pandverenigingen.
Van groepen bewoners/gebruikers die van WBVG willen gaan huren wordt verwacht dat zij volledige
rechtspersoonlijkheid aannemen. D.w.z. dat je als groep een vereniging wordt met (door de notaris
vastgelegde) statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je kunt ook kiezen voor een andere
rechtspersoonsvorm: de stichting of de coöperatieve vereniging. Een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid is niét toegestaan.
De gewone vereniging komt het meest in aanmerking. Het modelonderhuurcontract is daar ook op
afgestemd. De vereniging en stichting worden wettelijk min of meer gelijk behandeld. De stichtingsvorm is
minder democratisch dan de verenigingsvorm (hoewel je hier voor een belangrijk deel aan kunt ontkomen
door alle bewoners/gebruikers bestuurslid te maken). Een belangrijk verschil tussen de vereniging en de
stichting is dat een stichting géén leden kent. Het modelonderhuurcontract is dan ook slechts mutatis
mutandis toepasbaar op de stichtingsvorm.
De coöperatieve vereniging is wél duidelijk verschillend, m.n. op het punt van de aansprakelijkheid van de
leden. Terwijl bij de stichting en de "gewone" vereniging de leden nooit en de bestuurders slechts in
uitzonderlijke gevallen (als ze er echt een potje van maken) persoonlijk aansprakelijk zijn, kunnen bij de
coöperatieve vereniging leden en zelfs oud-leden aangesproken worden voor de tekorten van de vereniging
(dit hangt af van het wettelijke regiem waar je voor kiest). Je kunt die aansprakelijkheid echter ook
uitsluiten of beperken.
De binding tussen het lidmaatschap van de pandvereniging en het huurder zijn is via de statuten van de
coöperatieve vereniging te verankeren (via de statuten van de gewone vereniging is dit nooit juridisch te
effectueren). Je kunt echter ook gebruik maken van het modelonderhuurcontract dat hiervoor in een
regeling voorziet (artikel 15 van het modelonderhuurcontract voor woonruimte) .
Je kunt bij het opstellen van je statuten het meeste naar eigen inzicht regelen. De meeste wettelijke
bepalingen laten de mogelijkheid van een afwijkende statutaire regeling open. Een aantal wettelijke
bepalingen zijn daarentegen wel dwingend.
De betreffende wettelijke bepalingen staan in Boek 2 van het Burgerlijk wetboek:
art. 1 -25: zijn algemene bepalingen, gelden dus voor alle drie de rechtspersoonsvormen
art. 26 -52: voor de gewone vereniging
art. 53- 63: aanvullende bepalingen voor de coöperatieve vereniging
art. 285 -305: voor de stichting (nagenoeg gelijkluidend aan de gewone verenigingsbepalingen).
Aansprakelijkheid (enkel voor de coöperatieve vereniging) .
toelichting: wanneer je met een coöperatieve vereniging gaat werken, moet je een
aansprakelijkheidsregeling opnemen. Je kunt kiezen:
-wettelijke aansprakelijkheid: zie art. 55.
-uitsluiting van aansprakelijkheid.
-beperkte aansprakelijkheid: leden (evt. oud-leden) zijn slechts tot een bepaald bedrag (i.g.v. oud-leden: tot
een bepaalde periode na het beëindigen van het lidmaatschap) persoonlijk aan te spreken voor tekorten
van de vereniging.
Wanneer je met een "gewone” vereniging werkt zijn leden nóóit aansprakelijk voor schulden van de
vereniging.

De statuten van de panden die van WBVG huren zijn eventueel als voorbeeld beschikbaar.
Je kunt het best als volgt te werk gaan:
Je stelt aan de hand van de hieronder volgende richtlijnen en de voorhanden zijnde voorbeeldstatuten een
concept op. Dit concept bespreek je met de notaris. Het (door de notaris getoetste) concept + evt.
wijzigingen overleg je aan de WBVG zodat die kunnen bekijken of er van hen uit bezwaren tegen bestaan.
Zoals je weet toetst WBVG daarbij enkel marginaal aan de hoofdlijnen van het huur-beheermodel en de
WBVG-doelstellingen. Vervolgens kun je de notaris het concept definitief laten uitwerken en laten passeren.
Overigens is het voor onvermogende verenigingen (net zoals bij een advocaat) mogelijk om gratis gebruik te
maken van de diensten van een notaris. Meer inlichtingen daarover bij de betreffende notaris.



De statuten moeten t.a.v. de volgende onderwerpen in een regeling voorzien:
1. Naam, zetel.
toelichting: je vereniging heeft een bepaalde naam, is ergens gevestigd (zetel)
en is voor een bepaalde tijd, maar meestal onbepaalde, tijd aangegaan. Als je een coöperatieve vereniging
opricht, moet de naam een aanduiding van de werkzaamheden omvatten plus aan het slot de letters WA,
BA of UA ter aanduiding van het aansprakelijkheidsregiem wat van toepassing is (resp. "wettelijke”,
“beperkte” of “uitgesloten” aansprakelijkheid). Zie art. 27.
2. Doelomschrijving.
toelichting: je doelomschrijving is van belang omdat hierdoor je ontvankelijkheid in evt. te voeren
procedures bepaald wordt. Omschrijf hier dus nauwkeurig en in zo algemeen mogelijke bewoordingen wat
je je als doel stelt.
3. Middelen.
toelichting: hoe kom je aan je financiële middelen?
4/5. Leden en ledenregister.
toelichting: Wie kunnen lid zijn? Bewoners en gebruikers zijn verplicht lid van de pandvereniging.
Het bestuur beslist over de toelating van leden; beroep mogelijk op de ledenvergadering (ligt dus anders bij
de stichting; die heeft immers geen leden) .
Je lidmaatschap is gekoppeld aan je huurder-zijn in die zin dat je het lidmaatschap niet op kunt zeggen
zolang je huurt. Besluiten van de vereniging alsmede de statuten van die vereniging bepalen voor een
belangrijk deel mede de inhoud van de huurovereenkomst.
6. Einde lidmaatschap (zie art. 35) .
toelichting: je kunt de gronden van art. 35 gewoon overnemen. Let op de constructie in de
modelonderhuurovereenkomst: een ontzetting uit het lidmaatschap betekent wanprestatie ingevolge de
huurovereenkomst en kan dus een ontbindingsprocedure tot gevolg hebben tegen het betreffende
lid/huurder.
In geval van een coöperatieve vereniging dien je de volgende (of een soortgelijke bepaling) op te nemen:
"Aan het uittreden als lid uit de vereniging is de voorwaarde verbonden, dat zulks alleen kan geschieden na
beëindiging van de tussen het lid en de coöperatieve vereniging bestaande huurovereenkomst en nadat het
lid heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging”.
Het bestuur kan met onmiddellijke ingang leden schorsen in afwachting van het besluit van de
ledenvergadering over de ontzetting.
Zie het model-onderhuurcontract voor: -ontzetting uit het lidmaatschap levert wanprestatie op en kan
ontbindingsprocedure tot gevolg hebben (art. 13.9 en 13.6 van de modelonderhuurovereenkomst
woonruimte)
en lidmaatschap niet voortijdig te beëindigen (art. 15 van modelonderhuurovereenkomst woonruimte).
7. Contributies/donaties.
toelichting: bewoners/gebruikers huren hun ruimte van de pandvereniging (die op haar beurt het hele pand
van de WBVG huurt) .Daarvoor betalen de bewoners/gebruikers huur aan de pandvereniging (kale huur +
energielasten) .
Naast de huur betalen de leden contributie aan de vereniging. Het is verstandig om sommige zaken via die
contributie en niet via de huur te laten lopen (bv. een onderlinge differentiatie op basis van draagkracht).
14/15/16. Bestuur + vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 37 en 45).
toelichting: wie zijn bestuurslid? Het is vooral voor kleinere panden wellicht een goede suggestie gewoon
álle bewoners/gebruikers bestuurslid te maken. Dat is wettelijk geen probleem.
Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenvergadering.
Het is verstandig in je statuten de mogelijkheid open te laten dat ook niet-leden bestuurder kunnen zijn
(mits ze geen meerderheid in het bestuur gaan vormen). Zo kun je bv. een bekwame penningmeester van
buiten aantrekken. Je kunt natuurlijk ook je lidmaatschap openstellen voor buitenstaanders.
toelichting: wie is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen? De artikelen 45 (voor
de vereniging) en 292 (voor de stichting) zijn de belangrijkste dwingendrechtelijke bepalingen.
Het bestuur (dat zijn dus de gezamenlijk handelende bestuursleden) is te allen tijde bevoegd de vereniging
te vertegenwoordigen.
Daarnaast is het mogelijk (en praktisch wenselijk) enkele bestuursleden (bv. de voorzitter en de
penningmeester) afzonderlijk of gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd te maken.



Verdergaande beperkingen (bv. goedkeuring van de ledenvergadering of een
vertegenwoordigingsbevoegdheid tot een bepaald bedrag) hebben nooit externe werking.
Als je alle leden bestuurslid maakt en tevens bepaalt dat alleen het totale bestuur
vertegenwoordigingsbevoegd is, is dus steeds unanimiteit vereist om de vereniging te kunnen
vertegenwoordigen. Zo’n regeling is echter niet erg praktisch (vakanties etc.).
14. Voorzitter, secretaris, penningmeester e.d.
toelichting: je maakt onderling een bepaalde taakverdeling.
Verder: wat is de zittingsduur, is men herbenoembaar? Maak een rooster van aftreden.
13&22. Financiële jaarstukken.
toelichting: jaarlijkse begroting (vooraf) en de jaarrekening (achteraf) als verantwoording van het bestuur
aan de leden voor het gevoerde financiële beleid.
De ledenvergadering heeft het recht een kascommissie in te stellen om e.e.a. te controleren.
De jaarrekening dient als verantwoording van de pandvereniging naar beheercommissie en WBVG. Moet
zodanig van vorm zijn dat ze controleerbaar is voor een registeraccountant.
17-21. Algemene ledenvergadering (niet bij stichting) .
toelichting: heeft alle bevoegdheden die niet aan het bestuur zijn toegekend. Is het hoogste orgaan binnen
de vereniging met de uiteindelijke zeggingsmacht.
Benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden is de exclusieve bevoegdheid van de a.l.v.
Belangrijk: regeling voor stemrecht. En: wat is de vereiste meerderheid om besluiten te kunnen nemen?
Hoe wordt a.l.v. bijeengeroepen? Leden kunnen t.a.t. met 10% van de stemmen zélf een a.l.v. bijeenroepen
als het bestuur dat niet wil doen.
Hoe vaak wordt een a.l.v. gehouden?
23. Huishoudelijk reglement (H.R.)
toelichting: het is verstandig die onderwerpen die regelmatig zullen veranderen niet in je statuten, maar in
een huishoudelijk reglement op te nemen. Je huishoudelijk reglement kun je nl. intern zonder veel
problemen wijzigen; een statutenwijziging daarentegen is met veel formele voorwaarden omkleed en is
bovendien kostbaar omdat je steeds opnieuw naar de notaris moet.
leder orgaan van de vereniging kan haar werkwijze en bevoegdheden nader regelen bij huishoudelijk
reglement. Een H.R. is steeds een nadere uitwerking van de hoofdlijnen zoals die in de statuten staan
opgenomen. Je kunt dus niet een volledig nieuw essentieel onderwerp (waarin de statuten in het geheel
niet voorzien) in je H.R. introduceren.
Belangrijk: afwijken van de wettelijke bepalingen is alléén mogelijk via je statuten. Kan dus niet via je H.R.
Oftewel: iets niets anders regelen in je statuten betekent dat je de wettelijke regeling overneemt.
24. Statutenwijziging.
toelichting: zie de artikelen 42 en 43.
2/3 meerderheid van de leden vereist tenzij een afwijkende statutaire regeling.
Verklaring van geen bezwaar van het bestuur van WBVG vereist (zo'n W bepaling moet in je statuten!)
25. Ontbinding + vereffening. toelichting: zie art. 50.
26. Arbitrageregeling (indien gewenst).
Tenslotte: deze opmerkingen zijn richtlijnen. Dat betekent dat je best meer zaken of zaken anders mag
regelen. Hou echter de dwingende wettelijke bepalingen in de gaten. En de doelstellingen van WBVG. Leg
alleen dié zaken in je statuten vast die essentieel en duurzaam zijn.
Deze opmerkingen dateren voor het grootste gedeelte van 1986. Het is mogelijk dat wettelijke regelingen
inmiddels sommige van bovenstaande zaken onmogelijk maken. De notaris zal daarover uitsluitsel geven.


