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WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

 
Model-document voor Huurdersverenigingen op basis van de model-statuten. 
 
De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik 
van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen van verenigingen, 
stichtingen en coöperaties te voorkomen.  
 
De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking en gaat vanaf dat moment boven de eigen 
statuten. Er bestaat echter geen verplichting om statuten direct na 1 juli 2021 te 
wijzigen. In de WBTR is daarvoor een overgangstermijn van vijf jaar opgenomen. 
Overigens gaan er stemmen op om de datum van het Koninklijk Besluit (KB) te 
verplaatsen naar 1 januari 2022. Dit i.v.m. met de vergaderingen die moeten 
plaatsvinden om afspraken te maken en vast te leggen en in geval van een 
vereniging aan de leden moeten worden voorgelegd. 
 
In onze situatie en uitgaande van de inwerkingtreding op 1 juli a.s., is het van belang 
om over (schriftelijke) afspraken die in het kader van de wet moeten worden gemaakt 
vóór 1 juli a.s. een document gereed te hebben, dat voldoet aan de eisen van de wet. 
Dit model-document is mede op basis van de model-statuten samengesteld. 
 
DOCUMENT WBTR 
 

01. Bestuursmodel 
De meeste organisaties kennen een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn 
en hebben een gelijkwaardige stem. 
In de WBTR krijgen organisaties de mogelijkheid om voor een ander 
bestuursmodel te kiezen. 
De Huurdersvereniging ….. behoudt haar bestuursmodel. 
 

02. Aansprakelijkheid van bestuursleden. 
Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn/haar taken naar behoren te 
vervullen. Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, 
kunnen bestuursleden voor die schade aansprakelijk gesteld worden.  
Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen. 
Om fraude te voorkomen stelt het bestuur voor een aantal financiële afspraken 
in dit document vast te leggen in aanvulling op de Statuten van de 
Huurdersvereniging (dd ……): 
De bestuursleden kunnen onkosten en reiskosten betrekking hebbend op de 
werkzaamheden voor de Huurdersvereniging ….. declareren. 
De declaraties van de penningmeester worden gefiatteerd door de voorzitter. 
De declaraties van de voorzitter worden gefiatteerd door de penningmeester. 
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Voordat betalingen aan derden door de penningmeester worden verricht, 
worden deze (digitaal) gefiatteerd door een van de bestuursleden. 
Jaarlijks vindt controle van de boeken plaats door de kascommissie c.q. 
financiële controle-commissie, (conform de Statuten). 
De limiet voor de betalingen per dag bedraagt (keuze) € 500,-. 
Een administratie van de bezittingen van de Huurdersvereniging …. wordt 
gemaakt en zal jaarlijks worden gecontroleerd. 
Van de bestuursvergaderingen wordt een verslag gemaakt. Afwijkende 
meningen worden in het verslag opgenomen. 
Begroting en jaarrekening worden door de penningmeester voor goedkeuring 
aan het bestuur voorgelegd. De begroting wordt vervolgens voor vaststelling 
aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.  
 

03. Belang van de eigen organisatie voorop 
In de WBTR worden bestuursleden van verenigingen verplicht zich bij het 
vervullen van hun taak te richten op het belang van de rechtspersoon. 
De bestuursleden van de Huurdersvereniging …… zijn bekend met de 
doelstelling van de vereniging en de statuten. 

 
04. Een tegenstrijdig belang 

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig 
is met het belang bedoeld in 03. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 
besluit genomen door de Algemene ledenvergadering, tenzij de statuten 
anders bepalen. 
Na 1 juli 2021 kan geen beroep meer gedaan worden op een tegenstrijdige 
belangregeling die in strijd is met de wet. Bij de eerstvolgende 
statutenwijziging moeten de statuten op dit punt worden aangepast. 
Bestuursleden van de Huurdersvereniging ….. met eigen belangen bij de 
beslissing van het bestuur zullen niet aan de beraadslagingen of 
besluitvorming daarover deelnemen. 
 

05. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht 
De WBTR geeft regels over het meervoudig stemrecht voor bestuursleden van 
verenigingen. Voor de vereniging komt te gelden dat één bestuurslid nooit 
meer stemmen mag uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen, zodat 
er nooit één persoon alle zeggenschap heeft in het bestuur. 
De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking en gaat vanaf dat moment boven de 
eigen statuten. Een bepaling omtrent meervoudig stemrecht moet bij de 
eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast aan de nieuwe wettekst en 
blijft anders van kracht tot 1 juli 2026.  

 
06. Ontstentenis- en beletregeling 

De WBTR verplicht organisaties een ontstentenis- en beletregeling in de 
statuten op te nemen. Van ontstentenis is sprake als een bestuurslid ophoudt 
bestuurder te zijn.  
Met belet wordt bedoeld op de situatie dat een bestuurslid tijdelijk zijn functie 
niet kan of niet mag uitoefenen. Het komt erop neer, dat de organisatie 



3 
 

geregeld moet hebben, wie er een beslissing mag/mogen nemen als het 
bestuur dat zelf niet meer kan of mag. 
Bij de eerstvolgende statutenwijziging moet er een ontstentenis- en 
beletregeling in de statuten worden opgenomen.  
In de statuten is opgenomen met betrekking tot bevoegdheden indien het 
aantal bestuursleden beneden het vermelde minimum is gedaald, het bestuur 
bevoegd blijft. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk de ontstane 
vacatures in te (laten) vullen (artikel 7, lid 3).  
Het overgebleven bestuur zal de openstaande functies onderling verdelen. 
Mocht het bestuur in zijn totaliteit aftreden, dan moet bekend zijn, wie een 
beslissing mag nemen. In de Algemene Ledenvergadering wordt een 
commissie gevormd, bestaande uit drie bewoners van de vereniging die in 
deze situatie voor de continuïteit moet zorgen. Deze bewoners zijn geen lid 
van het bestuur of de kascommissie. Deze continuïteitscommissie kan ook 
andere leden aanwijzen voor deze werkzaamheden. 

 
 

07. Bindende voordracht 
Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuurders maar één kandidaat is, 
wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit 
bindende karakter van de voordracht kan door de Algemene 
Ledenvergadering worden opgeheven door een 2/3 meerderheid. 
In de statuten zullen hierover geen regels worden opgenomen. 
 
N.B.: Als er maar één kandidaat is voor een vacature die vervolgens benoemd 
wordt, is dat iets anders dan een bindende voordracht waarbij de Algemene 
Ledenvergadering verplicht is de voordracht te volgen; een bindende 
voordracht vereist een statutaire basis. 

  
08. Raadgevende stem 

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een 
raadgevende stem in algemene vergaderingen. Daarmee kunnen bestuurders 
in de Algemene Ledenvergadering hun visie geven op voorgenomen 
besluiten, zodat daar rekening mee gehouden wordt.  
Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven, dan 
kan het besluit ongedaan gemaakt worden (algemene vergadering). Hetzelfde 
geldt voor besluiten die buiten de ledenvergadering zijn genomen. 
In de statuten staan en komen geen beperkingen voor de bestuursleden. 
Immers, de bestuursleden van de Huurdersvereniging …. zijn allen ook 
bewoners én leden van de vereniging. Alle bestuurders stemmen mee in de 
Algemene Ledenvergadering.  

 
09. Elektronische Algemene Ledenvergadering 

In de statuten van de Huurdersvereniging …. wordt opgenomen dat een 
elektronische ledenvergadering altijd mogelijk is. 
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