
   
 

Decharge is van groot belang 
In de meeste non-profitorganisaties zijn de jaarstukken over 2009 inmiddels opgesteld. Voor u als 

bestuurder is het voorgaande jaar dan nog geen gesloten boek, want in veel gevallen moet aan u nog 

decharge worden verleend. Dit houdt in dat het beleid dat u in het afgelopen (boek)jaar heeft 

gevoerd, door de leden of toezichthouders van uw organisatie wordt goedgekeurd. Dit is voor u zeer 

belangrijk. Want nadat dit is gebeurd, kan uw organisatie u in principe niet meer persoonlijk 

aansprakelijk stellen voor eventuele schade die zij lijdt naar aanleiding van uw handelingen (of 

nalatigheid) in het betreffende jaar. Na decharge kunt u dus met een schone lei verdergaan. 

In sportverenigingen moet decharge ieder jaar plaatsvinden; dit is wettelijk verplicht. Deze 

verplichting geldt voor stichtingen in beginsel niet, maar in de statuten van een stichting kan zijn 

opgenomen dat decharge moet worden verleend. De stichting moet dan echter wel een 

toezichthoudend orgaan hebben. 

 

INTERNE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Als nog geen decharge is verleend, kunt u niet zomaar intern aansprakelijk worden gesteld. Dit is 

namelijk uitsluitend mogelijk als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• De organisatie – in de persoon van de leden of toezichthouders – kan u een ernstig verwijt 

maken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een ernstige tekortkoming. 

• Alle relevante omstandigheden zijn afgewogen en pleiten u niet vrij van aansprakelijkheid. 

• U heeft niet gehandeld zoals een redelijk handelend en ervaren bestuurder dat zou hebben 

gedaan. 

• U heeft geen of onvoldoende maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van uw 

handelen te voorkomen. 

• Uw organisatie had beter van u mogen verwachten. 

• Uw organisatie lijdt schade, die is ontstaan door uw onbehoorlijke bestuur. 

 

 

Vernietiging dechargebesluit 

Op verzoek van een derde kan de rechter een genomen dechargebesluit vernietigen als dit 

onredelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een meerderheid van de leden van het 

dechargeverlenend orgaan (persoonlijk) voordeel heeft gehad van de goedgekeurde 

handelingen van het bestuur. Na een vernietiging van het dechargebesluit kan de organisatie 

het bestuur weer aansprakelijk stellen. 
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