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De kascommissie doet méér dan de kas controleren 

De naam ‘kascommissie' is weliswaar ingeburgerd, maar eigenlijk is de naam fout. Deze commissie 

doet immers veel méér dan alleen het controleren van de kas. De Nederlandse wet spreekt simpelweg 

over ‘de commissie': "De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met 

toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering (ALV) verslag van haar bevindingen uit". 

Verder vermeldt de wet:  "Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 

de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 

stellen." 

 

Waar moet de 'kas'commissie in haar onderzoek naar kijken: 

Financieel verslag 

De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. 

‘Toereikend' houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk. 

‘Correct' wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en 

inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar 

gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven. 

Naleving wettelijke en andere bepalingen 

Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet 

volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van belastingverplichtingen, zoals het inhouden van 

sociale lasten op betaalde lonen of over het afdragen van omzetbelasting over ontvangen 

sponsorgelden. Als de vereniging dergelijke verplichtingen niet of niet goed naleeft, is het financieel 

verslag dus ook niet correct. 

Risico's voor de vereniging 

Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico's 

signaleren. Denk aan de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. In dat geval zal het 

minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen 

gebruik. Bovendien loopt de vereniging het risico van diefstal en verlies bij brand. 

Elke ‘kascommissie' heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de 

commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden 

kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de ALV (algemene ledenvergadering), maar 

kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen. 

 

Aantal commissieleden 

Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. De BMW M Club Nederland 
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heeft er in het huishoudelijk reglement Artikel 6 voor gekozen 3 leden en 2 reserveleden aan te stellen 

voor de kascommissie. Volgens Artikel 11 lid 2 staat omschreven dat de kascommissie de balans en 

staten van baten en lasten moet beoordeling voordat deze in de Algemene Ledenvergadering zal 

worden overlegd aan de leden. 

 

Benoeming en samenstelling 

De wet schrijft voor, dat de kascommissie jaarlijks door de algemene vergadering wordt benoemd 

(artikel 48 lid 2). In verband met de continuïteit is het wenselijk dat tenminste één der leden van de 

‘oude' commissie ook in de ‘nieuwe' commissie zitting heeft. Zo kan onder meer worden nagegaan of 

het bestuur c.q. de penningmeester de adviezen van de commissie ter harte neemt. Bovendien kan het 

‘blijvende' lid het andere lid/ de andere leden wegwijs maken in de administratie van de 

club. Wanneer iemand met veel kennis en ervaring bereid is, een aantal jaren achter elkaar plaats te 

nemen in de kascommissie, hoeft hiertegen geen bezwaar te bestaan. 

 

Reserve leden 

Het is verstandig om, zeker wanneer het aantal commissieleden niet al te groot is, één of meer reserve 

leden aan te wijzen. Zo kan worden voorkomen dat het werk van de kascommissie door ziekte of iets 

dergelijks niet tijdig kan worden uitgevoerd. 

 

Ontslag van commissieleden 

De kascommissie wordt jaarlijks benoemd. Ontslag van de commissie of van een commissielid door het 

bestuur is niet mogelijk, omdat de commissie is benoemd door de algemene vergadering, een orgaan 

dat hoger is dan het bestuur. De wetgever heeft beoogd dat er altijd een kascommissie in functie is. 

Leden van de commissie worden van hun taak ontheven doordat de algemene vergadering andere 

leden benoemt. 

 

Aansprakelijkheid van de commissie 

De wet kent geen specifieke sancties voor schade die eventueel is ontstaan doordat de kascommissie 

haar controlerende taak niet goed heeft uitgevoerd. Er is wel de algemene norm dat een ieder zich 

'redelijk en billijk' moet gedragen. Als een commissie haar controletaak zodanig verwaarloost dat dit 

als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt, zou de vereniging of een derde de commissie met 

succes aansprakelijk kunnen stellen. In de praktijk is nog nooit een kascommissie aansprakelijk gesteld. 

De kans dat dit ooit gebeurt, lijkt erg klein. 

 

Bijstand door een deskundige 

Voorheen was in de wet expliciet opgenomen dat de kascommissie zich door een deskundige kon laten 

bijstaan, wanneer voor het onderzoek van het financieel verslag bijzondere boekhoudkundige kennis 

was vereist. Deze expliciete bepaling staat nu niet meer in de wet. Het staat de commissie echter nog 

steeds vrij om bijstand aan een deskundige te vragen. Wel is het aan te bevelen om dit alleen in 

overleg met het bestuur te doen, omdat de te raadplegen deskundige veelal kennis zal moeten nemen 

van informatie die door het bestuur vertrouwelijk aan de commissie ter beschikking is gesteld. Indien 

professionele bijstand wordt gevraagd, zal een rekening daarvoor bovendien door de vereniging 

betaald moeten worden. 

Het is ook denkbaar dat gratis professionele bijstand wordt verkregen. Bijvoorbeeld door een kennis 

van een der commissieleden die deskundig is op het gebied van loonadministratie en de commissie 

ondersteuning geeft op dat gebied. Ook het bestuur is gebaat is bij een gedegen controle van de 

jaarrekening. 

Als de commissie zelf onvoldoende deskundig is om de controle zonder ondersteuning goed uit te 
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voeren, zal het bestuur daarom nauwelijks bezwaren tegen het inschakelen van een deskundige 

kunnen hebben. Als het bestuur geen geld beschikbaar wil stellen voor of andere bezwaren heeft 

tegen het inroepen van de bijstand van een deskundige terwijl de commissie dit wel noodzakelijk 

vindt, rest de kascommissie niets anders dan aan de algemene vergadering te melden dat zij geen 

eindoordeel kan geven over de financiële verantwoording zonder dat een deskundige is geraadpleegd. 

De algemene vergadering kan dan het bestuur opdragen om alsnog een bedrag beschikbaar te stellen 

voor het inhuren van een deskundige ter ondersteuning van de commissie. 

 

Taakverdeling binnen de commissie 

Meestal is het aantal commissieleden zodanig klein, dat een echte taakverdeling niet noodzakelijk is. 

Hoogstens is het dan gewenst om af te spreken wie tijdens de ledenvergadering, voorzover 

noodzakelijk, namens de commissie het woord zal voeren. Wanneer de commissie bestaat uit een 

groter aantal leden en de uit te voeren controle omvangrijk is, is het efficiënt om een coördinator aan 

te wijzen. Ieder lid kan dan een deel van de controle voor zijn of haar rekening nemen. 

 

Factuurcontrole of kostencontrole? 

Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening (ook wel genoemd: 

exploitatierekening of staat van baten en lasten) staan. Eén van de controlepunten daarbij is of voor 

elke betaling een betalingsbewijs aanwezig is. Dat betekent dat het startpunt voor deze controle niet 

de ordner met facturen (en andere ‘betalingsbewijzen' zoals bonnetjes) moet zijn, maar een 

specificatie van de kosten. Want als er een factuur ontbreekt, komt u daar niet achter door van elke 

factuur die u tegenkomt na te gaan of deze in de administratie is geboekt. U stuit op (eventueel) 

ontbrekende facturen door vanuit de administratie na te gaan of er voor elke boeking een factuur 

aanwezig is. 

 

Kostenspecificatie  

Het startpunt voor de kostencontrole is dus een specificatie van de kosten. Zo'n kostenspecificatie is 

gewoon een lijst waarop alle geboekte kostenbedragen staan, compleet met de datum van betaling en 

een korte omschrijving. Meestal kan de penningmeester zo'n specificatie leveren door een print te 

maken van de geboekte kosten, gesorteerd op datum. Een goede specificatie heeft ook een 

totaaltelling – vergeet u niet vast te stellen dat die totaaltelling overeenkomt met het in de 

resultatenrekening genoemde kostenbedrag! 

 

Factuurcontrole   

Een tweede punt om bij stil te staan is dat een factuur eigenlijk geen bewijs van betaling is. Er zijn 

immers ook facturen die niet betaald worden. Bijvoorbeeld omdat de geleverde goederen weer 

teruggestuurd zijn aan de leverancier. De kascommissie moet dus niet alleen nagaan dat er voor elke 

kostenboeking op de kostenspecificatie een factuur is, maar óók dat deze factuur echt betaald is. 

Dat kan eenvoudig door de dagafschriften van de bankrekening te raadplegen. Controleer niet alleen 

óf betaald is, maar ook of het rekeningnummer en de naam van de leverancier op het dagafschrift 

overeenkomen met het rekeningnummer en de naam van de leverancier die op de factuur staan. 

  

Valse factuur 

Als er sprake is van een valse factuur zullen de rekeningnummers en namen vaak verschillen. Een 

consequent uitgevoerde ‘naam-nummercontrole' is dus belangrijk. 

 

Verklaring kascommissie 

Wanneer de kascommissie alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de 
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exploitatie over de betreffende periode waarop de controle betrekking heeft en de balans per 

vastgestelde datum van het afgelopen boekjaar van de BMW M Club Nederland, heeft 

gecontroleerd en akkoord bevonden heeft, zal de kascommissie de algemene ledenvergadering 

verzoeken om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de afgelopen 

periode. Hiertoe zullen alle leden van de commissie de “verklaring kascommissie”, invullen, 

ondertekenen en voorleggen aan de ALV. 


