
 

BW Boek 2 artikel 15 (2:15 BW)  -  Vernietigbaarheid besluit  
 
1.  Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet 
omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 

a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van 
besluiten regelen; 

  b. wegens striJd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist; 

c. wegens strijd met een reglement. 

2. Tot de bepalingen als bedoeld in het vorige lid onder a, behoren niet die welke de 
voorschriften bevatten waarop in artikel 14 lid 2 wordt gedoeld. 

3. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de 
rechtspersoon: 

a. op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft 
bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of 

b. op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen 
degene die door de voorzieningenrechter van de rechtbank is aangewezen op een 
daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het 
geding door de rechtspersoon gedragen. 

4.  Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt, verzoekt de rechtspersoon de 
voorzieningenrechter van de rechtbank iemand aan te wijzen, die terzake van het geding in 
de plaats van het bestuur treedt. 

5. De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde 
van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de 
belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van lid 1 onder a, kan door een daartoe strekkend 
besluit worden bevestigd; voor dit besluit gelden de zelfde vereisten als voor het te 
bevestigen besluit. De bevestiging werkt niet zolang een tevoren ingestelde vordering tot 
vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit 
als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het 
tegendeel voortvloeit. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BW Boek 2 artikel 8 (2:8 BW)  -  Redelijk en billijkheid   

1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn 
betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid 
en billijkheid wordt gevorderd. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel1_Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel1_Artikel14


2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is 
niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

BW Boek 2 artikel 14 (2:14 BW)  -  Nietigheid besluit   

1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, 
is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. 
2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of 
de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het 
orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor 
de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 
3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is 
gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was 
gericht. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BW Boek 5 artikel 130 (5:130 BW)  -  Vernietiging van een besluit 
 
1.  In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een 
orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de 
rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is 
gelegen, op verzoek van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen. 
2. Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de 
verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. 
3. De verzoeker, alle andere stemgerechtigden en de vereniging van eigenaars worden bij name 
opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld 
binnen een maand na de dagtekening der eindbeschikking. 
4. De rechter voor wie het verzoek aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op 
het verzoek onherroepelijk is beslist. 
 


