
 

Hoe om te gaan met leden die hun contributie niet betalen of hun lidmaatschap opzeggen 
tijdens de coronacrisis? 
 
Het zijn bizarre tijden, ook voor jouw (sport)vereniging. Sportaccommodaties zijn gesloten, er worden 
geen trainingen gegeven, wedstrijden gaan niet door en er is mogelijk een gemis aan kantine-inkomsten. 
 
De vereniging verkeert in een uitzonderlijke situatie waarbij het bestuur door een ingrijpende 
overheidsmaatregel tot sluiting moest overgaan en activiteiten heeft stopgezet. Het bestuur heeft aan 
de leden gecommuniceerd dat gelet op de bijzondere aard van de situatie het niet mogelijk is om de 
contributiebetaling op te schorten of terug te vorderen ondanks dat er geen activiteiten zijn. Dit zou voor 
de vereniging namelijk grote gevolgen hebben. Immers, alle kosten lopen voor de vereniging gewoon 
door en, voor zover er een compensatie voor de verenigingen mogelijk is, is die vergoeding bij lange na 
niet dekkend. Vanuit de regering is er ook een dringend moreel appel gedaan op de leden van de 
vereniging de contributies te blijven betalen en verenigingen daarmee een hart onder de riem te steken. 
 
Toch zijn er leden die opzeggen of hun contributie niet willen voldoen omdat de vereniging geen 
tegenprestatie levert voor hun lidmaatschap. De vereniging heeft statutair vastgelegd wanneer en op 
welke wijze een lid contributie moet betalen of kan opzeggen. Hier kun je de leden naar verwijzen. Je 
geeft aan dat onder de gegeven omstandigheden het opschorten van betalingsverplichtingen van een 
lid aan de vereniging of een terugvordering niet toelaatbaar is gegeven de overmachtssituatie waarin 
de vereniging zich bevindt. Het lid blijft echter mening dat er geen contributie verschuldigd of deze mag 
terugvorderen omdat de club niet haar activiteiten heeft kunnen waarmaken.  Je kunt dan verwijzen 
naar de volgende juridische grondslagen: 
 
Strikt onderscheid moet worden gemaakt tussen de grondslag waarop de betalingsverplichtingen van 
‘leden’ is gebaseerd. Wanneer een persoon ‘lid’ wordt van een sportschool, gaat hij in juridische zin een 
overeenkomst aan met de sportschool. De sportschool verbindt zich om een ruimte ter beschikking te 
stellen waarvan deze persoon gebruik kan maken. Andersom verplicht deze persoon zich elke maand 
een vast bedrag te betalen. Op het moment dat de sportschool zijn verplichting (ter beschikking stellen 
van de ruimte) niet kan waarmaken, kan de andere partij dus ook zijn betaalverplichting opschorten. 
 
Dit is wezenlijk anders bij een lid van een vereniging. De verplichting om geld (contributie) te betalen 
vloeit voort uit de statuten. Het lid zijn zelf, maakt dus al dat een lid geld verschuldigd is aan een 
vereniging. De overeenkomst, met andere woorden, behelst het verschaffen van lidmaatschap en het 
betalen van contributie. Uiteraard heeft een vereniging wel een doel opgenomen in haar statuten, maar 
de betalingsverplichting van het lid is hier niet aan gekoppeld. Een verenging schiet dus niet tekort 
wanneer wedstrijden en trainingen niet doorgaan. Een lid kan uiteraard zijn lidmaatschap opzeggen, 
maar afhankelijk van hetgeen is bepaald in de statuten is dit slechts mogelijk tegen een bepaalde datum. 
Meestal zal dit met zich mee brengen dat opzeggen slechts kan tegen het eind van de verengingsjaar.  
 
Wanneer een lid blijft volhouden dat hij gerechtigd is om zijn verplichtingen op te schorten omdat er 
sprake is van een tekortkoming van jullie zijde of dat er geen sprake is van een daadwerkelijk 
lidmaatschap, maar slechts een overeenkomst of dat hij de overeenkomst wil ontbinden zijn er twee 
(juridische) grondslagen waarop je je kan beroepen: 
 

1. Overmacht en ontbinding 
Wanneer sprake is van overmacht stelt artikel 6:75 BW dat de schade die de wederpartij lijdt niet 
toerekenbaar is voor schade die wordt veroorzaakt door deze tekortkoming. Dit laat onverlet dat een 
partij op grond van artikel 6:265 BW de overeenkomst kan ontbinden wanneer er tekort wordt geschoten 
in de nakoming, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze 
ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Deze coronacrisis brengt met zich mee dat de 
tekortkoming van sportclubs een tekortkoming is met een zeer bijzondere aard. Hierdoor kan een lid zijn 
overeenkomst niet ontbinden. Dat de tekortkoming een bijzondere aard heeft, wordt mede ingevuld 
doordat er sprake is van een overmacht situatie.   
 

2. Redelijkheid en billijkheid 



 

Artikel 6:2 BW bepaalt dat schuldenaar en schuldeisers zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid 
en billijkheid jegens elkaar dienen te gedragen. De bijzondere en plotselinge ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus eisen van beide partijen dat niet te snel wordt overgegaan tot ontbinding van allerlei 
overeenkomsten. Doordat partijen zich geenszins hebben kunnen voorbereiden op deze plotseling 
ingevoerde maatregelen en deze ook niet hebben kunnen verdisconteren in de gesloten 
overeenkomsten, eist de redelijkheid en billijkheid dat niet lichtzinnig wordt overgegaan tot ontbinding 
of opschorting. Dit zou immers verstrekkende en ongewenste maatschappelijk gevolgen hebben. 
 
Een lid kan diverse redenen hebben om de contributie niet te voldoen, bijvoorbeeld het verlies van een 
baan of geldgebrek. Uiteraard is een strak betalingsbeleid belangrijk voor de clubkas en rechtvaardig 
naar andere leden. Probeer echter er met het lid in goed overleg uit te komen. Een betalingsregeling 
treffen is vaak een betere oplossing om de goede relatie met het lid te behouden. Er komt namelijk weer 
een tijd dat iedereen weer kan sporten. 
 
 


