
 
 
 
Aansprakelijkheid 
Door: Albert Zomer 
 
Naar aanleiding van vragen uit de NBvV geledingen enige duidelijkheid omtrent deze materie.  

Aansprakelijkheid vanuit het verenigingsrecht 

Hierbij is het belangrijk eerst te onderkennen welke soorten verenigingen we hebben, er zijn 
namelijk twee, nl.: 

- Vereniging met notariële akte. 
- Vereniging zonder notariële akte. 

Met notariële akte: 

De meeste verenigingen worden opgericht met notariële akte. Deze verenigingen zijn dan een 
rechtspersoon. Dat wil zeggen dat zij dan rechten en plichten hebben. Deze vereniging kan dan 
onroerende zaken hebben, maar ook eigen vermogen en schulden opbouwen. Deze verenigingen 
worden, bij opmaken van de notariële oprichtingsakte, door de notaris aangemeld bij de Kamer van 
Koophandel. 

De aansprakelijkheid van de bestuurders is hierdoor beperkt (m.u.v. indien er sprake is van 
onbehoorlijk bestuur). Statuten en huishoudelijke reglementen zijn in deze verplicht. 

Zonder notariële akte: 

De verenigingen die worden opgericht zonder notariële akte, ook wel informele verenigingen 
genoemd, hebben beperkingen. B.v. het bezit van een gebouw, dus onroerend goed, is niet 
toegestaan. Daarnaast en dat is belangrijk voor bestuurders van een informele vereniging zijn zij, in 
principe, naast de verenigingsleden, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden die tijdens hun 
bestuursperiode opgeëist worden (dat betekent niet alleen gemaakt in de betreffende 
bestuursperiode, maar ook schulden van voor de tijd dat zij bestuurder zijn).  

Er is wel een mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders van een vereniging zonder 
notariële akte enigszins te beperken. Dit kan door de vereniging in te laten schrijven bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). Hier is niet direct een notariële akte voor nodig.  

Dit wil in feite zeggen dat er dus, zonder dat je naar de notaris gaat, weer twee soorten verenigingen 
zijn, namelijk: 

- een vereniging zonder inschrijving bij de KvK (niet verstandig voor afdelingen NBvV). 
- een vereniging met inschrijving bij de KvK (als je niet via een notariële akte bent opgericht, 

verstandig dit te doen voor afdelingen NBvV).  

Conclusie 



Hoe het ook zij, elk van bovengenoemde verenigingen/afdeling zal statuten, huishoudelijke regels, 
etc. kennen over het reilen en zeilen binnen de vereniging, ook hier zit weer een groot verschil. Voor 
een vereniging met notariële akte zijn deze verplicht, voor een vereniging zonder notariële akte niet 
(maar wel verstandig, om deze minimaal vast te leggen in een afdelingsreglement).  

Als je dus van plan bent toe te treden als bestuurder, overtuigd jezelf dan van het feit of de 
vereniging ingeschreven is bij de KvK. Is dit het geval dan is de aansprakelijkheid beperkt (tenzij er 
sprake is van onbehoorlijk bestuur).  

Een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur is o.a. een behoorlijke grote uitgave doen, terwijl de kas en 
inkomsten dit niet toe laten en dat ook overduidelijk is (het aangaan van verplichtingen terwijl 
duidelijk is dat zij niet gedragen kunnen worden). Ook het niet voeren van een fatsoenlijke financiële 
boekhouding kan vallen onder onbehoorlijk bestuur (door onkunde, slordigheid of verwaarlozing).  

Zeker valt hier ook persoonlijke verrijking onder (dit geeft tevens strafbare feiten uit het publieke 
recht, m.a.w. hier gaat de politie en vervolgens de rechter zich mee bemoeien).  

 

Tips 

Mocht u interesse gewekt zijn in het verenigingsrecht, dan kunt u dit vinden in het Burgerlijk 
Wetboek, hetgeen deel uit maakt van het Privaatrecht. In dit Burgerlijk wetboek vind u alles wat gaat 
over geschillen, onenigheden, meningsverschillen, maar ook rechten en plichten van u als burger van 
Nederland. Met name boek 2 artikel 26 tot en met 52.  

Ook kunt u internet raadplegen via: https://wetten.overheid.nl/ 
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