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HET BELANG VAN EEN KASCOMMISSIE 

Iedere vereniging is wettelijk verplicht om het jaarlijkse financieel verslag door een 

kascommissie te laten controleren. Ook bij de meeste stichtingen functioneren kascommissies. 

Een probleem is vaak dat het de leden daarvan ontbreekt aan financiële of administratieve 

kennis. En als mensen dat wel hebben, ontbreekt het hen vaak aan controlekennis. Want 

controleren is toch weer iets anders dan administreren. Het gaat bij de jaarlijkse controles niet 

alleen om het voorkomen of signaleren van fraude! Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat goed 

wordt gecontroleerd of aan alle fiscale verplichtingen is voldaan. Een aantal verenigingen is de 

afgelopen jaren geconfronteerd met forse naheffingsaanslagen en soms zelfs boetes van de 

belastingdienst, omdat men niet goed op de hoogte was van de regels op het gebied van loon-, of 

omzetbelasting. Ook subsidieverstrekkers stellen steeds meer eisen. Een goede kascommissie 

moet ook aandacht hebben voor deze eisen om te voorkomen dat reeds ontvangen subsidies weer 

moeten worden terugbetaald. 

EEN AANTAL TIPS OVER DE ORGANISATIE VAN VERENIGINGEN: 

 Zorg voor een goede jaarlijkse controle van het financieel verslag (= balans + staat van 

baten en lasten + toelichting daarop) door een deskundige kascommissie. 

 Laat de penningmeester controleren en registreren, niet administreren. De organisatie 

van de vereniging moet zodanig zijn, dat slechts betalingen worden gedaan die zijn 

gefiatteerd door een bestuurslid. Dit bestuurslid mag niet de penningmeester zijn. Voor 

iedere betaling die de penningmeester verricht, moet een schriftelijke en namens het 

bestuur getekend bewijsstuk aanwezig zijn (factuur, nota, specificatie). De 

penningmeester heeft als taak om na te gaan of de fiattering conform de afspraken is 

geschied en te controleren of de factuur voldoet aan een aantal formele eisen. En na deze 

controle betaalt de penningmeester en verwerkt deze betaling direct in zijn administratie. 

 Laat facturen en dergelijke niet naar de penningmeester sturen. Facturen van leveranciers 

moeten bij voorkeur aan andere bestuursleden dan de penningmeester worden 

geadresseerd. Deze moeten immers ook de betaling fiatteren! Daardoor zullen ook 

betalingsherinneringen en aanmaningen naar de andere bestuursleden worden gezonden, 

waardoor signalen over een niet goed functioneren van de penningmeester direct bij de 

andere bestuursleden bekend zijn. 

 Zorg dat een tweede bestuurslid het geldverkeer kan controleren. Sommige banken zijn 

bereid om tegen betaling duplicaatafschriften te verzenden. Het bestuurslid dat de 

duplicaten ontvangt, kan vreemde betalingen en opnamen direct signaleren. 
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Een goedkopere mogelijkheid als u gebruik maakt van elektronisch betalingsverkeer, is om naast 

de penningmeester, een tweede bestuurslid toegang te geven tot de raadpleegmogelijkheden via 

internet. Alleen de penningmeester beschikt over de voor het doen van betalingen benodigde 

autorisatiecodes, maar het tweede bestuurslid kan het saldo van de bankrekening en de mutaties 

raadplegen. Van deze maatregel gaat natuurlijk ook een preventieve werking uit! 


