Rechtsvorm Vereniging
Algemeen
De vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Een
vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Alle verenigingen bezitten
rechtspersoonlijkheid. De wet maakt onderscheid tussen:

-

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die bij notariële
akte zijn opgericht of waarvan de statuten later in een notariële akte zijn opgenomen.
Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid: dit zijn alle verenigingen die niet
volledig rechtsbevoegd zijn. De beperkte rechtsbevoegdheid uit zich voornamelijk in
het feit, dat deze verenigingen geen registergoederen kunnen verwerven en geen
erfgenaam kunnen zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid
- Intern
Iedere bestuurder is verplicht zijn taak behoorlijk te vervullen. De vereniging heeft de
mogelijkheid om de bestuurder ter verantwoording te roepen voor zijn daden als hij
zijn taak niet naar behoren verricht. In het geval een bestuurder (ernstig) tekort
schiet in de vervulling van zijn taak kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden
door de vereniging.
- Extern
De aansprakelijkheid van bestuurders kan tegenover derden allereerst ontstaan als
de vereniging niet is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel,
indien een bestuurder (uit hoofde van zijn functie) een onrechtmatige daad of
wanprestatie pleegt jegens een derde of die derde misleidt, dan kan die derde de
bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen.
Let op!
Een duidelijk verschil tussen de vereniging met volledige- of beperkte rechtsbevoegdheid
is, dat bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de bestuurders hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.
Inschrijving KvK
Alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht, moeten worden ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving moet actueel
zijn. Dus in het geval van een bestuurswijziging bent u verplicht dit door te geven aan de
KvK.
De verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen in het handelsregister worden
ingeschreven. Het voordeel van zo’n inschrijving is, dat de aansprakelijkheid van de
bestuurders wordt ingeperkt. De bestuurder is slechts persoonlijk aansprakelijk voor
zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan haar verplichtingen
zal voldoen.

