RECHTSPRAAK
Zonder besluit, geen vernietiging
De wet biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een besluit van een orgaan van
een rechtspersoon te laten vernietigen. De
belanghebbende moet daarvoor een vordering of verzoek bij de rechtbank of bij de
kantonrechter indienen. Er zijn regelmatig
partijen die dit proberen, en soms lukt het
ook. Maar dan moet er wel een besluit
zijn. In de praktijk zijn daar nog wel eens
misverstanden over. Zo ook in deze zaak bij
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Deze zaak gaat over een besluit van de
vergadering van een vereniging van eigenaars (VvE). Een bewoonster vond dat de
bestuurder van de VvE zich schuldig had
gemaakt aan wanbeleid. Zij onderbouwde
dit met tal van verwijten, variërend van het
niet uitvoeren van rechterlijke beslissingen
door de VvE tot het niet laten schoonmaken van de luifels van het VvE-gebouw. Ze
stelde daarom aan de vergadering van de
VvE voor om de bestuurder te ontslaan.

Gelijk
De vergadering heeft dit voorstel met een
meerderheid van 19 tegen 1 verworpen. De
bestuurder bleef dus zitten waar hij zat.
De verzoekster was het daar natuurlijk niet
mee eens. Om alsnog haar gelijk te halen,
diende de verzoekster een verzoek in bij de

kantonrechter om het besluit van de vergadering van de VvE te vernietigen. Daarnaast vroeg zij de kantonrechter om een
machtiging om zelf een andere bestuurder
te benoemen, en om de bestuurder voor
vijf jaar te verbieden nog een bestuursfunctie in de VvE te bekleden.

Veranderen
Het gerechtshof maakte duidelijk dat de
rechter alleen besluiten in de zin van de
wet kan vernietigen. De wet verstaat onder
besluiten alleen besluiten die als ‘rechtshandeling’ kunnen worden aangemerkt.
Daarvoor eist de wet ‘een op rechtsgevolg
gerichte wil’. In gewoon Nederlands: het
besluit moet bedoeld zijn om juridisch iets
te veranderen. Een besluit om een bestuurder te ontslaan is dus een besluit in de zin
van de wet. Als dat besluit is genomen, dan
is de bestuurder geen bestuurder meer en
verliest hij zijn bestuursbevoegdheden. Een
besluit om een bestuurder niet te ontslaan,
is geen besluit in de zin van de wet. De
bestuurder was bestuurder, en is dat na
het besluit nog steeds. Het besluit om de
bestuurder niet te ontslaan is niet meer
dan een ‘negatieve beslissing’ en kon door
de rechter niet vernietigd worden. Dat is in
lijn met eerdere rechtspraak. In 2013 heeft
Rechtbank Den Haag in een andere zaak

bijvoorbeeld al geoordeeld dat een besluit
om een bestuurder te handhaven eigenlijk
betekende dat niet was besloten om de
bestuurder te ontslaan, en dat er dus geen
besluit was dat vernietigd kon worden.
Toewijzing van de andere twee verzoeken
was volgens het gerechtshof op zichzelf
mogelijk geweest, maar alleen als het door
verzoekster gestelde wanbeleid was komen
vast te staan. Alleen dan zou de het gerechtshof kunnen vaststellen dat de vergadering van de VvE op onredelijke gronden
niet had meegewerkt aan de benoeming
van een nieuwe bestuurder.

Ernstig
De bestuurder betwistte de verwijten van
de verzoekster echter allemaal gemotiveerd. Bovendien stelde het gerechtshof
vast dat zelfs als de verwijten al gegrond
zouden zijn, ze onvoldoende ernstig waren
om wanbeleid van de bestuurder op te leveren. Daarnaast was niet gebleken dat de
verzoekster enige schade had geleden. Het
gerechtshof wees daarom ook de andere
twee verzoeken van de verzoekster af.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 februari
2022, ECLI (verkort): 1126
Joop Werner, advocaat bij Schaap advocaten en notarissen, www.schaap.eu

De regels voor vernietiging van een besluit van een rechtspersoon
Een VvE is net als de gewone vereniging
een rechtspersoon. De regels voor rechtspersonen staan in principe in Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (BW). Anders dan
de gewone vereniging staan de regels
voor de VvE echter niet in Boek 2 van het
BW, maar in Boek 5 daarvan. De bepalin-
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gen over de vernietiging van besluiten van
organen van een rechtspersoon in Boek 2
van het BW gelden wel voor de VvE.

Vordering
De belanghebbende moet daarvoor alleen niet een vordering indienen bij de

gewone rechter, maar een verzoek bij de
kantonrechter. De uitleg van de vernietigingsbepaling en van het begrip ‘besluit’
is voor de VvE hetzelfde als voor andere
rechtspersonen. Het bovenstaande geldt
dus ook voor besluiten van gewone verenigingen en stichtingen.
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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.
• een wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws;
• een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/bestuurblad
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