RECHTSPRAAK
Opzeggen of ontzetting van een lid
Voor een vereniging zijn er twee routes om
een lidmaatschap te beëindigen. U kunt
het lidmaatschap beëindigen door opzegging of door ontzetting van het lid uit het
lidmaatschap. Voor uw vereniging en voor
het betrokken lid is het belangrijk om deze
twee opties goed uit elkaar te houden en
daar duidelijk over te communiceren.
In een recente zaak bij Gerechtshof Amsterdam besloot het bestuur van de Asgardians Motor Tour Association (AMTA)
op 6 april 2019 om het lidmaatschap van
haar Vice President (de VP) te beëindigen.
Het bestuur legde dat besluit daarna ook
voor aan de algemene ledenvergadering
(ALV) van de vereniging. Die besloot op
26 april 2019 ook tot beëindiging van het
lidmaatschap van de VP. Op 27 april 2019
ontving de VP de notulen van de ALV en op
28 april 2019 bevestigde het bestuur de beëindiging van het lidmaatschap. De VP was
het niet eens met de beëindiging van zijn
lidmaatschap. Hij is daarom een procedure
bij Rechtbank Amsterdam gestart om de
besluiten van het bestuur en de ALV terug
te draaien. Bij de rechter ontstond daarop
discussie wie nu eigenlijk had besloten om

het lidmaatschap van de VP te beëindigen,
en wanneer en hoe. De communicatie
daarover was niet duidelijk.

Discussie
De rechtbank oordeelde op basis van alle
communicatie aan de ALV en de VP, en op
basis van de notulen van de ALV, dat in ieder geval (ook) door het bestuur van AMTA
was besloten om de VP uit zijn lidmaatschap te ontzetten. De VP was er echter
aan voorbijgegaan dat een lid tegen een
ontzettingsbesluit van het bestuur in beroep kan bij de ALV. Dat had de VP niet gedaan. De Hoge Raad heeft eerder bepaald
dat als een ontzet lid geen gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid van beroep
bij de ALV, hij geen vernietiging meer kan
vorderen bij de rechter. De rechter wees de
vorderingen van de VP daarom af. De VP
legde zich daar niet bij neer en ging in hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam. In
de procedure bij de rechtbank was er ook
discussie geweest of het besluit van het bestuur wel een besluit tot ontzetting was geweest, en niet een besluit tot opzegging. In
hoger beroep vorderde de VP daarom voor
de zekerheid subsidiair vernietiging van het

besluit van het bestuur om zijn lidmaatschap op te zeggen. In de notulen van de
bestuursvergadering van 6 april 2019 werd
niet gesproken over ontzetting. Wel werd
daarin gesproken over beëindiging met onmiddellijke ingang en over ‘badstanding’.
Het gerechtshof was daarom van mening
dat het bestuur niet had besloten tot ontzetting van de VP uit zijn lidmaatschap,
maar tot opzegging daarvan.

Strijd
De rechter kan een besluit tot opzegging
van het lidmaatschap vernietigen als het
niet op de juiste manier tot stand is gekomen, of als het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Die vordering moet dan
wel worden ingesteld binnen een jaar nadat
het besluit aan het lid is meegedeeld, en
die termijn was op het moment van de
eiswijziging in hoger beroep al verstreken.
Het gerechtshof wees de vorderingen van
de VP daarom ook in hoger beroep af.
Gerechtshof Amsterdam, 3 november 2020,
ECLI (verkort): 2941
Joop Werner, advocaat bij Schaap advocaten en notarissen, www.schaap.eu

Besluit van bestuur op een juiste manier aanvechten
De wet bepaalt dat het bestuur van een
vereniging bevoegd is om het lidmaatschap van een lid op te zeggen, tenzij de
statuten daarvoor een ander orgaan aanwijzen. Voor ontzetting uit het lidmaatschap geldt hetzelfde. Als een besluit niet
op de juiste manier tot stand is gekomen,
of in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, kan de rechter het vernietigen.
Daarvoor moet het lid dan een vordering
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bij de rechter instellen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het besluit.
Als een besluit tot ontzetting niet op grond
van de statuten door de ALV is genomen,
kan een lid daartegen beroep instellen bij
de ALV.

Tijdig
De Hoge Raad heeft bepaald dat als een
lid beroep had kunnen instellen bij de ALV,

maar hij dat niet heeft gedaan, hij geen
vordering tot vernietiging van het besluit
meer kan instellen bij de rechter. Het is in
principe aan het gewezen lid zelf om vast
te stellen welk besluit door het bestuur
van de vereniging is genomen, en welke
rechtsmiddelen hij tegen het besluit in
kan stellen. Als hij dat niet tijdig doet, kan
hij het besluit niet meer aanvechten en
wordt het besluit dus definitief.
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Dit artikel wordt u aangeboden door Bestuur Rendement
Bestuur Rendement is hét nieuws‐ en adviesmagazine voor bestuurders van non‐profitorganisaties.
Het doel van Bestuur Rendement is om de bestuurder te informeren over alle ontwikkelingen op het
gebied van het besturen van een organisatie, financiën, fiscaliteit, personeelszaken en marketing. De
bestuurder krijgt praktische informatie over deze verschillende aspecten en waar nodig adviezen voor
zijn organisatie.
Bestuur Rendement biedt u:
 veel signalerend nieuws over veranderende wet‐ en regelgeving;
 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken;
 marktanalyses over relevante onderwerpen voor de bestuurder.
 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws;
 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.
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