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Geschorst lid soms wel toegang ALV
Als leden van een vereniging zijn ge-
schorst, hebben zij weinig meer te vertellen 
in de algemene ledenvergadering (ALV) van 
de vereniging. Dit blijkt ook uit een recente 
uitspraak. Nadat een lid van een VvE zon-
nepanelen op het dak van zijn bungalow 
had gelegd, kreeg hij boetes en werd hij ge-
schorst. Het bestuur wilde hem daarna ook 
uit het lidmaatschap ontzetten. Ze wilden 
de eigenaar liever niet bij de ALV waarin dat 
besproken werd. De rechter was het daar 
niet mee eens en vernietigde het besluit 
van de algemene vergadering.

Een eigenaar van een vakantiewoning wilde 
zonnepanelen op zijn woning plaatsen. De 
woning stond echter op een park dat werd 
beheerd door een VvE. Op grond van het 
huishoudelijk reglement van de VvE had de 
eigenaar toestemming nodig om zonnepa-
nelen op zijn dak te plaatsen. Die toestem-
ming had hij gevraagd, maar niet gekregen. 
Toch liet hij de zonnepanelen plaatsen. De 
ALV heeft de eigenaar daarom geschorst 
als lid. In een volgende vergadering besloot 
de ALV om een boete op te leggen voor 
elke drie maanden dat de eigenaar de zon-

nepanelen niet zou verwijderen, en om de 
schorsing op te heffen. Het bestuur be-
vestigde dat aan de eigenaar. De eigenaar 
verwijderde de zonnepanelen echter niet. 
Het bestuur schorste de eigenaar daarom 
opnieuw en riep een ALV bijeen om de 
eigenaar uit zijn lidmaatschap te ontzetten. 
De eigenaar werd niet voor die vergadering 
uitgenodigd. De ALV besloot tot ontzetting 
uit het lidmaatschap.

Toegang
De eigenaar heeft in een procedure bij 
Rechtbank Midden-Nederland, en in 
hoger beroep bij Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, gevorderd dat de rechter alle 
genomen besluiten van de ALV zou terug-
draaien. De VvE vorderde als tegeneis de 
veroordeling van de eigenaar om de zon-
nepanelen te verwijderen en de opgelegde 
boetes alsnog te betalen. De rechtbank 
wees de vorderingen van de eigenaar af 
en gaf de VvE wel gelijk. De eigenaar ver-
wijderde daarop de zonnepanelen van de 
vakantiewoning, maar ging wel in hoger 
beroep. Het gerechtshof kwam grotendeels 
tot dezelfde beslissing als de rechtbank, 

met één belangrijk verschil. Het gerechts-
hof oordeelde dat de wet bepaalt dat een 
geschorst lid van een vereniging geen 
toegang heeft tot de ALV, tenzij daarin het 
besluit tot schorsing wordt behandeld. Een 
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap 
gaat verder dan een besluit tot schorsing. 
Het gerechtshof vond daarom dat een 
geschorst lid ook toegang tot de ALV had, 
en daar het woord mocht voeren, als in de 
ALV werd besloten over zijn ontzetting uit 
het lidmaatschap. 

Vernietigen
De eigenaar was niet opgeroepen voor de 
laatste ALV. Het besluit om hem uit het 
lidmaatschap te ontzetten was daarom niet 
op de juiste manier tot stand gekomen. 
Dat was voor het gerechtshof reden om 
dat besluit te vernietigen. De eigenaar was 
daarmee dus weer lid van de vereniging en 
mocht weer aansluiten bij de ALV. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 mei 
2021, ECLI (verkort): 4710

Joop Werner, advocaat bij Schaap advoca-
ten en notarissen, www.schaap.eu 

Alle stappen voor een vergadering of besluit zorgvuldig nemen
De rechter kan besluiten vernietigen als 
ze niet op de juiste manier tot stand zijn 
gekomen, bijvoorbeeld omdat niet alle 
vergadergerechtigden zijn opgeroepen. 
Het is daarom van belang om alle stap-
pen voor een vergadering en een besluit 
zorgvuldig te nemen.

Weersproken
Het is in dit geval opmerkelijk dat het 
besluit tot ontzetting op grond van de 

wet en de statuten van de VvE eigenlijk 
niet door de ALV, maar door het bestuur 
genomen moest worden. Het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden gaat daaraan voorbij, 
omdat partijen het er samen over eens 
waren dat het besluit van de ALV inhield 
dat de eigenaar uit het lidmaatschap was 
ontzet. De VvE merkte daarover op dat 
als de ALV een besluit neemt, het bestuur 
dat gewoon uitvoert. De eigenaar heeft 
dat bij de behandeling van deze zaak niet 

weersproken. Dit punt stond dus niet ter 
discussie.  

Pyrrusoverwinning
Helaas voor de eigenaar lijkt de beslissing 
van het gerechtshof voor hem een pyrrus-
overwinning. Het schorsingsbesluit blijft 
in stand. En de ALV kan alsnog precies 
hetzelfde besluit nemen als de eigenaar 
voor de volgende vergadering wel wordt 
uitgenodigd.
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