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Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en 

lidmaatschappen teruggebracht tot één maand of drie maanden als de geleverde aflevering van bijvoorbeeld een tijdschrift minder dan eenmaal per maand 

plaatsvindt. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.  

 

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien 

sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor verenigingen is daarom een lichter 

regime van toepassing. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. 

Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de 

sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan.  

 

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief o.i.d. te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Stilzwijgende verlenging van het 

lidmaatschap voor een jaar blijft derhalve mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.  

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en 

lidmaatschappen teruggebracht tot één maand of drie maanden als de geleverde aflevering van bijvoorbeeld een tijdschrift minder dan eenmaal per maand 

plaatsvindt. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.  

 

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien 

sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor verenigingen is daarom een lichter 

regime van toepassing. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. 

Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de 

sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan.  

 

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief o.i.d. te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Stilzwijgende verlenging van het 

lidmaatschap voor een jaar blijft derhalve mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.  

Is het nog mogelijk een lidmaatschap af te sluiten voor een jaar of moeten leden de mogelijkheid hebben om per maand op te zeggen?  

 

Er kan nog steeds een lidmaatschap per jaar worden aangegaan door de sportverenigingen, waarbij voor het lid een opzegtermijn van een maand voor het 

einde van het verenigings- of lidmaatschapsjaar wordt gehanteerd. Dit verandert niet door de nieuwe wet.  

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het 

Staatsblad op 30 november 2010.  

 

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 Burgerlijk Wetboek een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er 

zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval 

opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze 

communicatiemiddelen."  

 

Bieden verenigingen buiten het lidmaatschap nog andere diensten aan, bijvoorbeeld een afzonderlijk abonnement op een sportblad, dan gelden daarvoor wel 

de nieuwe regels, dus de mogelijkheid van maandelijkse of driemaandelijkse opzegging.  
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