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Standaard tekst stemrecht minderjarige leden vereniging 
d.d. 14 april 2009 

 
Inleiding 
Omtrent het stemrecht als lid van een vereniging, en vooral ten aanzien van minderjarige 
leden, bestaat in de praktijk de nodige verwarring.  
 
Uitgangspunt stemrecht 
In beginsel heeft ieder lid van de vereniging stemrecht en brengt ieder lid één stem uit (2: 38 
lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)). 
 
Wie hebben geen stemrecht 
Er kunnen leden zijn die geen stemrecht hebben: 
§ Ten eerste hebben geschorste leden voor de duur van hun schorsing geen stemrecht 

en kunnen dus niet aan de stemming deelnemen (2:38 lid 1 BW); 
§ Ten tweede zijn leden, die geroyeerd zijn en daarvan in beroep zijn gegaan, voor de 

duur van een beroep geschorst en hebben zij tijdens die periode geen stemrecht (2:35 
lid 4 BW); 

§ Voorts kunnen de statuten bepalen dat aan leden, hun echtgenoot of bloedverwanten 
het stemrecht kan worden ontzegd indien hen – in een andere hoedanigheid dan als lid 
– rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden (2:12 BW). 
Deze uitzondering ziet op mogelijke belangenverstrengeling. Hierbij valt te denken aan 
een lid dat tevens leverancier van de vereniging is en er gestemd moet worden over 
het aanblijven van hem als leverancier. Wegens die vermenging van belangen kan het 
gewenst zijn dat het desbetreffende lid, zelf zijnde het onderwerp van de stemming, 
niet aan de stemming mag deelnemen. Het verbod om aan de stemming deel te nemen, 
moet uitdrukkelijk statutair zijn geregeld. Zo niet, dan mag de betrokkene toch aan de 
stemming deelnemen. 

 
Stemrecht minderjarigen 
 
De wet maakt bij het toekennen van stemrecht echter geen onderscheid naar leeftijd, dus op 
grond van art. 2:38 lid 1 BW heeft ieder lid stemrecht, en dus ook de minderjarige. Ook art. 
2:13 lid 2 BW bepaalt dat een onbekwame, waartoe een minderjarige wordt gerekend, zijn 
stemrecht zelf kan uitoefenen. Daarbij geldt een kantekening: dit is anders indien de statuten 
zich daartegen verzetten. Aldus kan slechts in bepaalde gevallen het stemrecht aan 
minderjarigen worden ontzegd. In de statuten kan bijvoorbeeld worden bepaald dat tot een 
bepaalde leeftijd over onderwerpen als goedkeuring van de jaarrekening, fusie, splitsing en 
ontbinding en dergelijke niet gestemd mag worden door deze jeugdigen. In gevallen waarin de 
minderjarige statutair het stemrecht is ontzegd, komt de uitoefening van het stemrecht toe 
aan zijn wettelijk vertegenwoordiger. In dat kader is nog van belang te weten dat die wettelijk 
vertegenwoordiger hiervoor geen lid van de vereniging behoeft te zijn. 
 
Belangrijk is nog op te merken dat begrippen als zijnde juniorleden en aspirant-leden hier in 
beginsel los van staan. Een juniorlid is namelijk niet per definitie minderjarig. De aanduiding 
‘junior’ werd in het verleden vaak gebruikt om – ook volwassenen – leden aan te duiden die nog 
niet aanstonds als volwaardig lid konden worden toegelaten, omdat zij nog niet volledig 
voldeden aan de aan het lidmaatschap gestelde eisen. 
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Conclusie 
Elk lid, en dus ook minderjarigen, hebben in beginsel stemrecht. Het is mogelijk dat stemrecht 
uit te sluiten in de statuten, hetgeen vaak gebeurd aangaande bepaalde onderwerpen. 
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