
Lastige leden
Tuinhuizenverenigingen kunnen te maken hebben met lastige leden. 
Zo zijn er leden die overlast veroorzaken, de contributie niet betalen, 
geen rekening houden met andere gebruikers van tuinen of zelfs ergere 
zaken op hun kerfstok hebben. Besturen van tuinhuizenverenigingen 
staan voor de vraag hoe hiermee om te gaan. Moeten ze het 
lidmaatschap van het lid opzeggen of moeten ze het lid royeren. 
Dit kan juridisch ingewikkeld zijn. In deze brochure wordt uitgelegd 
hoe met deze leden om te gaan.  

Lidmaatschap opzeggen (algemeen)

De wet schrijft voor dat het lidmaatschap van een verenigingslid 
kan eindigen door opzegging of door ontzetting (royement) door 
de vereniging. Dat besluit wordt in de regel genomen door het 
verenigingsbestuur. Het royeren van een lid gebeurt als het lid de 

vereniging benadeelt. Het opzeggen van het lidmaatschap 
gebeurt als het lid niet meer aan de voorwaarden 

voldoet, of als de vereniging wordt opgeheven. Het 
verschil tussen opzegging en ontzetting/royement 
is dat een ontzetting een ‘strafmaatregel’ is 
terwijl opzegging een ‘beleidsmaatregel’ is.

Eisen voor opzegging 
of ontzetting/royeren  

In de statuten of in een huishoudelijk 
reglement kunnen bepalingen worden 
opgenomen ten aanzien van opzegging 
en ontzetting en wanneer een van de 
twee mogelijk is. Meestal vindt opzegging 
plaats nadat het lid een aantal >> 

Het lidmaatschap 
opzeggen of royeren?

Het lastige lid



In beroep gaan tegen ontzetting

Op grond van de wet kan een lid in beroep gaan tegen zijn 
ontzetting bij de algemene vergadering. Een lid zal, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, eerst deze interne beroepsregeling 
moeten doorlopen voordat hij het besluit bij de rechter kan 
aanvechten. Vaak is de interne beroepstermijn een maand. Als 
binnen die termijn geen beroep is aangetekend is het besluit 
onherroepelijk. Dit interne beroep is er niet als het lidmaatschap 
wordt opgezegd door de vereniging. Zo bezien en afhankelijk 
van de voorwaarden omtrent opzegging die in de statuten 
staan, kan voor een vereniging de opzeggingsroute een snellere 
oplossing bieden dan ontzetting, met als belangrijke keerzijde 
minder bescherming voor het lid. De wet geeft namelijk aan 
leden waarvan het lidmaatschap is opgezegd geen beroepsrecht. 
De statuten kunnen dat wel bepalen, maar dat is niet verplicht. 
Vaak wordt het als redelijk geacht dat het lid zich eerst nog mag 
‘verantwoorden’ bij het bestuur. 

(schriftelijke) waarschuwingen heeft gekregen. Ontzetting is alleen 
mogelijk als het lid de vereniging onredelijk benadeelt of heeft 
gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
het verenigingsbestuur. Daarom is voor ontzetting nodig dat het 
gedrag van het verenigingslid ernstiger moet zijn dan in het geval 
voor opzegging. Als er reden is voor ontzetting, is dat meestal ook 
voldoende voor opzegging. Voor opzegging is nodig dat van de 
vereniging niet meer kan worden gevergd dat het lidmaatschap 
voortduurt. Op grond van de wet zijn leden verplicht zijn zich 
tegenover elkaar te gedragen naar wat door de redelijkheid en 
billijkheid wordt gevorderd. 
  
Een besluit om een lid te royeren (ontzetten) is een zware sanctie 
en moet zorgvuldig worden genomen. Indien er wordt gekozen 
voor royeren wordt dit per aantekende brief en per mail verstuurd 
naar het lid. Hierin staat duidelijk vermeld hoe het lid in beroep kan 
gaan en tot wanneer (vaak is dit tot 1 maand na ontvangst van de 
brief). De vereniging moet dan het lid de gelegenheid geven om te 
reageren op de gronden waarop het bestuur het royement wil 
baseren. De beroepstermijn loopt vanaf ontvangst van de 
brief. De meest voorkomende reden om een lid te ontzetten 
is dat deze de contributie niet heeft betaald of wangedrag 
(heeft) vertoond. Een vereniging kan een lid dan eerst 
schorsen en vervolgens royeren. Tegen het besluit tot 
royement staat vaak beroep bij de algemene vergadering 
open. De schorsing gaat direct in. Het opleggen van de 
schorsing de bevoegdheid van het verenigingsbestuur. 
Het verenigingsbestuur moet er altijd goed op letten dat 
er een goede belangenafweging is gemaakt en dat alle 
formaliteiten zijn nageleefd bij het genomen besluit. 
Anders kan het ex-lid het opzeggings- of ontslagbesluit 
met succes bij de rechter aanvechten. 
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