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Voorwoord bij de derde druk

Inmiddels heeft het Handboek Stichting en Vereniging een stevige positie in de
markt veroverd. Er is sprake van een breed gebruik door adviseurs op het terrein
van wat wel wordt aangeduid als de vrijwillige organisaties, variërend van advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs tot organisatieadviseurs en bestuurders en toezichthouders. De vraag om het boek nog beter bruikbaar te maken
voor studenten heeft inmiddels geleid tot het verschijnen van een studenteneditie
van het Handboek in 2018.
Allerhande maatschappelijke ontwikkelingen alsook nieuwe rechtspraak en aanpassing van voorliggende wetsontwerpen vormden aanleiding tot actualisering en
bewerking van de totale tekst.
Het nieuwe Handboek ligt thans voor u.
Wij hopen dat de lezer nuttig gebruik zal kunnen maken van de vloed aan informatie die op het brede terrein van de vereniging en de stichting wordt geboden en
houden ons, als steeds, aanbevolen voor kritische bemerkingen en aanvullingen.
Jos Hamers
Kid Schwarz
Niek Zaman
Maastricht, Rotterdam en Leiden
November 2018

27

Hoofdstuk 1
Inleiding
Prof. mr. J.J.A. Hamers en prof. mr. D.F.M.M. Zaman

1.1

Rechtspersonenrecht

1.1.1

Algemeen

Het hebben van rechten en verplichtingen is relevant voor het recht. Dragers van
rechten en plichten heten rechtssubjecten. Zij kunnen zelfstandig deelnemen aan
het rechtsverkeer. Naar Nederlands recht onderscheiden wij twee soorten rechtssubjecten: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. In dit boek staan vier
rechtspersonen centraal. Dit zijn de stichting en de vereniging, de coöperatie en
de onderlinge waarborgmaatschappij. Alle rechtspersonen worden geregeld in Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In dit wetboek treffen wij het rechtspersonenrecht aan, zoals dat geldt voor de (meeste) privaatrechtelijke rechtspersonen.1 Het
rechtspersonenrecht maakt deel uit van het burgerlijk recht. Dit burgerlijk recht,
ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd, kan worden onderverdeeld in vermogensrecht en personenrecht. Het vermogensrecht omvat op zijn beurt het goederenrecht (geregeld in de Boeken 3 en 5 BW) en het verbintenissenrecht (opgenomen
in Boek 6 BW) alsmede een algemeen deel dat zowel op het goederenrecht als op
het verbintenissenrecht van toepassing is. Het personenrecht bevat het in Boek 1
BW opgenomen personen- en familierecht en het rechtspersonenrecht. Dit wordt
geregeld in Boek 2 BW. Boek 2 BW is onderverdeeld in negen titels:
– titel 1 Algemene bepalingen;
– titel 2 Verenigingen;
– titel 3 Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
– titel 4 Naamloze vennootschappen;
– titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
– titel 6 Stichtingen;
– titel 7 Fusie en splitsing;
– titel 8 Geschillenregeling en het recht van enquête;
– titel 9 De jaarrekening en het jaarverslag.
Rechtspersonen

1.1.2

Zoals gezegd wordt de rechtspersoon door ons recht gezien als rechtssubject, hetgeen
betekent dat de rechtspersoon, net als de mens, als zelfstandig drager van (vermogensrechtelijke) rechten en plichten wordt aangemerkt. Ten aanzien van de
rechtspersoon als creatie van het recht is de traditionele instrumentele visie, de
rechtspersoon als verlengstuk van zijn oprichters en orgaanbemensers, inmiddels
verlaten. In deze instrumentele benadering van het fenomeen rechtspersoon was
1.

De Vereniging van Eigenaars is geregeld in Boek 5 BW (zie par. 1.3.4).
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de neiging groot de rechtspersoon als contract te duiden, dus als een overeenkomst
tussen oprichters en leden, gericht op verwezenlijking van het doel dat partijen
voor ogen staat.
In de moderne institutionele visie wordt de rechtspersoon gezien als een instituut,
dat op basis van de wet ontstaat bij zijn oprichting en vanaf dat moment een zelfstandig leven leidt. Een leven dat beheerst wordt door de wet en de statuten van
de rechtspersoon. Daar waar de oprichters betrokken waren bij het oprichtingstraject
en, als het ware, voor de oprichting het karakter van de rechtspersoon in wording
bepaalden, treden zij terug bij de oprichting. Het instituut neemt zelfstandig deel
aan het economisch en rechtsverkeer en draagt zelfstandig de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Deze rechten en verplichtingen staan in beginsel
niet in enige relatie met de privévermogens van degenen die, als bestuurder,
commissaris, lid, aandeelhouder of anderszins, bij de rechtspersoon betrokken
zijn.
Het recht werkt met rechtspersonen omdat het noodzakelijk is rechten en verplichtingen niet alleen op mensen, maar ook op groepen van mensen, organisaties en
instellingen te laten rusten.
De stichting die een bejaardenoord exploiteert, is een instelling die onder meer
financiële middelen kan verwerven, eigenaar van een gebouw kan zijn, inventaris
kan aanschaffen, en personeel in dienst kan hebben. Het zijn niet de individuele
of gezamenlijke bestuursleden van de stichting die dit doen. De stichting zelf, het
instituut, verricht genoemde activiteiten. Hetzelfde is het geval bij een sportvereniging die een terrein huurt, contributies int en wedstrijden organiseert. Het zijn de
leden of de bestuurders van wie de ideeën komen en die de ideeën uitwerken. Het
is de rechtspersoon die huurt, int en organiseert. Rechtspersonen bestaan en
functioneren als zelfstandige rechtssubjecten. Dit is ondenkbaar zonder mensen
die het doen en laten van de instelling bepalen en uitvoeren. Daarvoor zijn regels
gesteld.
1.1.3

Soorten rechtspersonen

In Boek 2 BW wordt aangegeven aan welke organisaties de wet rechtspersoonlijkheid
toekent. Onderscheiden worden:
a. publiekrechtelijke rechtspersonen;
b. kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen; en
privaatrechtelijke rechtspersonen.
c.
Ad a. Publiekrecht betreft de rechtsverhoudingen tussen de burgers en de overheid.
Publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de staat, de provincies en de gemeenten,
vallen grotendeels buiten Boek 2 BW. Voor deze rechtspersonen geldt hoofdzakelijk
eigen publiekrecht.
Ad b. Kerkgenootschappen verkeren in een bijzondere positie. Ons privaatrechtelijk
rechtspersonenrecht geldt voor hen slechts gedeeltelijk. Vrijwel alle kerkgenootschappen kennen zelfstandige regels die alleen in overeenstemming met het
rechtspersonenrecht behoeven te zijn als de wet dat uitdrukkelijk eist. Is een
rechtspersoon – bij stichtingen komt dat nog wel eens voor – aan een kerkgenoot-
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schap verbonden, dan kunnen we ons afvragen welke regels daarvoor gelden. Is
de rechtspersoon een onderdeel van het kerkgenootschap als zodanig dan is de
kans groot dat de bijzondere regels daarvan ook voor deze rechtspersoon gelden.
Is de band meer formeel dan materieel, bijvoorbeeld omdat alleen wordt vereist
dat het kerkgenootschap iets over de rechtspersoon te zeggen heeft, de rechtspersoon
van advies dient, deel uitmaakt van zijn bestuur of iets dergelijks, dan zal waarschijnlijk het privaatrecht onverkort gelden. Overeenkomstige toepassing van
Boek 2 BW is dan denkbaar, voor zover deze is te verenigen met het eigen statuut
en met de aard der onderlinge verhoudingen. Het kerkgenootschap blijft in dit
boek verder buiten beschouwing.2
Ad c. Privaatrecht betreft de rechtsverhoudingen tussen de burgers onderling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn:
– de vereniging;
– de coöperatie;
– de onderlinge waarborgmaatschappij;
– de naamloze vennootschap;
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
– de stichting.
Deze zes rechtspersonen treffen we aan in Boek 2 BW.
Naast de in Boek 2 BW geregelde rechtspersonen kent het recht ook aan andere
organisaties rechtspersoonlijkheid toe. Genoemd kunnen worden:
– de Vereniging van Eigenaars;
– het Europees Economisch Samenwerkingsverband;
– de Europese Vennootschap; en
– de Europese Coöperatieve Vennootschap.
Vergelijking privaatrechtelijke rechtspersonen

1.1.4

Men kan de privaatrechtelijke rechtspersonen op een paar manieren in groepen
indelen. Om het inzicht in de organisaties te vergroten besteden wij hier enige
aandacht aan.
Verenigingstype tegenover stichtingstype
Men kan het ‘verenigingstype’ van het ‘stichtingstype’ onderscheiden. Men spreekt
hier ook wel – ouderwets – van het verschil tussen samenwerkingsverbanden en
doelvermogens. Het verschil zit hierin dat het verenigingstype altijd een algemene
vergadering (van leden of van aandeelhouders) kent met daarnaast een bestuur.
Dit brengt mee – de wet voorziet daarin – dat ten behoeve van die algemene
vergadering toezicht op het bestuur moet kunnen worden uitgeoefend.

2.

Zie over kerkgenootschappen Asser/Rensen 2-III* 2017/375-398.
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De stichting kent alleen een bestuur. Zij heeft geen leden of aandeelhouders. De
wet voorziet erin dat op het bestuur toezicht wordt uitgeoefend door de rechter
via het Openbaar Ministerie.3
Kapitaalvennootschappen tegenover vereniging en stichting
Er zijn rechtspersonen wier leden in het kapitaal van die rechtspersonen deelnemen.
Wij noemen deze rechtspersonen kapitaalvennootschappen. Dit zijn de naamloze
vennootschap (N.V.) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(B.V.). De leden worden hier aandeelhouders genoemd. Wezenlijk voor hun positie
is dat zij risicodragend kapitaal verschaffen en naar rato daarvan in de winst delen
(zie par. 1.4.2).
De stichting staat alleen al door haar structuur (een organisatievorm zonder algemene vergadering) apart. Zij wordt echter van oudsher in één adem genoemd met
de vereniging. De reden daarvan is dat deze beide rechtspersonen zich bij uitstek
lenen voor het nastreven van ideële en sociale doeleinden. Vaak hebben degenen
die met een niet-materieel doel een rechtspersoon willen oprichten de keuze tussen
een vereniging en een stichting. Deze keuze wordt vaak bepaald door de organisatiestructuur waaraan men de voorkeur geeft (wel of geen leden). Het verschil tussen
de vereniging en stichting enerzijds en de kapitaalvennootschappen anderzijds
komt vooral naar voren in het al dan niet uitgeven van aandelen. Organisatorisch
gezien zijn lidmaatschap en aandeelhouderschap gelijk (zie par. 1.4.3). Het lidmaatschap heeft echter een persoonlijk karakter – de wet zegt dat uitdrukkelijk4 –,
terwijl het aandeel de band vormt tussen (verwisselbare) aandeelhouders en de
N.V. of B.V.
De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij hebben – in beginsel – geen
aandeelhouders.5 Met de N.V. en de B.V. hebben zij gemeen dat zij de materiële
belangen van hun leden behartigen.
1.1.5

Wat kan en mag een rechtspersoon?

Als drager van rechten en verplichtingen functioneert een rechtspersoon op dezelfde
manier als een natuurlijk persoon. Het spreekt vanzelf dat hier niet een typisch
familierechtelijk of aan het mens-zijn gebonden functioneren wordt bedoeld. Daar
waar een natuurlijk persoon wordt geboren, huwt en sterft, wordt een rechtspersoon
opgericht, fuseert hij, kan hij splitsen en wordt hij ontbonden. Voor deze oprichting,
fusie, splitsing en ontbinding bestaan regels die voor natuurlijke personen niet
gelden. Voor het vermogensrecht staat een rechtspersoon gelijk met een natuurlijk
persoon.6

3.

4.
5.
6.
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In de statuten van stichtingen en verenigingen kunnen andere organen, naast de door de wet verplicht gestelde organen, worden ingesteld. Bij bepaalde maatschappelijke ondernemingen, zoals
zorginstellingen en woningcorporaties, zijn toezichthoudende organen en belanghebbendenvertegenwoordigingen als organen krachtens de wet verplicht gesteld. Zie hierover nader hoofdstuk 6,
7 en 14. Vgl. voor ontslag van bestuurders door de rechter art. 2:298 BW.
Art. 2:34 lid 1 BW.
Een onderlinge waarborgmaatschappij zal veelal wel een waarborgkapitaal hebben. Dit kapitaal
kan in aandelen worden verdeeld (zie art. 2:62a BW).
Art. 2:5 BW: ‘Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon
gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.’
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Identificatie van de rechtspersoon

1.1.6

Wil een rechtspersoon aanspreekbaar zijn, dan moet hij een eigen identiteit hebben.
De wet voorziet daarin door duidelijkheid te eisen over de naam, de rechtsvorm (bijvoorbeeld stichting, vereniging, N.V. of B.V.) en de plaats van vestiging. In het algemeen moet bij de oprichting duidelijkheid over dergelijke zaken worden verschaft.
Bij de oprichting moeten ook de statuten zijn opgesteld (zie par. 4.2, 5.1.4 en 5.2).
Dit zijn, samen met de wettelijke bepalingen, de regels waardoor de rechtspersoon
wordt beheerst. De statuten worden in eerste instantie door de oprichters van de
rechtspersoon opgesteld. Zij geven regels voor het intern en extern functioneren.
Juist daardoor bepalen de statuten ook het eigen gezicht van de rechtspersoon. Ze
dragen bij tot de identificatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat in de statuten
wordt gekozen voor een bijzondere organisatorische opbouw. Denk hierbij aan de
instelling van een dagelijks bestuur (zie par. 8.1.16 en 9.1.16), een wedstrijdcommissie of afdelingen (zie hoofdstuk 17). De statuten bevatten altijd een omschrijving
van het doel van de rechtspersoon (zie hoofdstuk 4 en 5). In het algemeen is het
doel bepalend voor de keuze van de rechtsvorm. Van oudsher zijn de stichting en
de vereniging bij uitstek geschikt voor het nastreven van ideële en sociale doeleinden. Zij worden echter ook wel voor commerciële activiteiten benut. De coöperatie
is een vereniging die een bedrijf uitoefent of doet uitoefenen. Dit geldt ook voor
de onderlinge waarborgmaatschappij, zij het beperkt tot het verzekeringsbedrijf.7
Willen we een eenmansbedrijf in de vorm van een rechtspersoon gieten, dan is de
B.V. de meest gebruikte rechtsvorm.
Functioneren van de rechtspersoon

1.1.7

Een rechtspersoon staat voor het vermogensrecht gelijk met een natuurlijk persoon
(art. 2:5 BW). Hij kan rechten en verplichtingen hebben en juridisch relevante
handelingen verrichten. Als een mens een handeling verricht, kan die handeling
op een bepaald rechtsgevolg zijn gericht (dat is het gevolg dat het recht aan een feit
verbindt). Zo een rechtsgevolg kan ook aan een handeling worden verbonden
zonder dat dit door de handelende persoon werd beoogd. Wij zijn hier beland bij
het onderscheid tussen rechtshandelingen en andere voor het recht relevante
handelingen. Wij moeten daarop ingaan omdat de term rechtshandeling hierna
vaker naar voren zal komen. Doet een (rechts)persoon doelbewust iets waar het
recht een gevolg aan verbindt en doet hij dit juist om dat gevolg te laten intreden,
dan verricht hij een rechtshandeling. Voorbeelden:
– Stichting ‘De Serpent’ sluit een huurovereenkomst met de eigenaar van een
oud zwembad met het doel huurder van dit complex te worden.
– De vereniging ‘De vergulde hand’ betaalt een rekening om van een schuld
bevrijd te worden.
– Stichting ‘De Molensteen’ sluit een koopovereenkomst om een recht te krijgen
op levering van het gekochte (en om vervolgens, door aan die levering mee
te werken, eigenaar te worden).

7.

Zie hoofdstuk 18 en 19.
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Het spreekt vanzelf dat statuten erin voorzien wie dergelijke rechtshandelingen
voor de rechtspersoon mag en kan verrichten. De statuten moeten passen in het
wettelijk systeem. Zie hiervoor hoofdstuk 11 en 12.
Een bijzondere soort rechtshandelingen wordt gevormd door de processuele handelingen. Uit de wet en de statuten volgt via welke personen een rechtspersoon
aan een juridische procedure kan deelnemen.
Naast de rechtshandelingen komen ook handelingen met een onbedoeld rechtsgevolg voor. Voorbeelden:
– door onjuiste mededelingen over een persoon lijdt deze schade;
– een ondernemer ondervindt schade door oneerlijke concurrentie;
– een door de rechtspersoon gebruikte bestelauto heeft versleten banden, slipt
en veroorzaakt daardoor een ongeval waardoor derden schade lijden.
In deze gevallen verbindt het recht een gevolg aan de gebeurtenis. Er ontstaat een
verplichting tot schadevergoeding. Deze verplichting is het gevolg van wat in het
recht een onrechtmatige daad wordt genoemd. Uiteraard wordt noch in de wet
noch in de statuten geregeld wie voor de rechtspersoon onrechtmatige daden mag
plegen. Volgens in de rechtspraak ontwikkelde regels wordt vastgesteld welk onrechtmatig handelen aan een rechtspersoon wordt toegerekend. Wij zullen dit hier
niet verder bespreken, maar verwijzen naar hoofdstuk 11.
De rechtspersoon beschikt over een organisatie. Hij heeft een of meer organen (zie
hoofdstuk 6 en 7) waarin mensen zijn doen en laten bepalen. De gezamenlijke leden
van de organen vormen de wil van de rechtspersoon en zorgen – als dat nodig
is – dat deze naar buiten blijkt. In deze laatste situatie spreken wij over vertegenwoordiging van de rechtspersoon.
1.1.8

Vertegenwoordiging van de rechtspersoon

Onder vertegenwoordigen verstaat men het optreden namens een ander, de
rechtspersoon in dit geval, naar buiten. Meer juridisch geformuleerd: het verrichten
van rechtshandelingen voor de rechtspersoon waarbij het de bedoeling is dat niet
degene die in feite handelt, maar de rechtspersoon door die handelingen wordt
gebonden. In de voorbeelden in par. 1.1.7: stichting ‘De Serpent’ wordt huurder,
de vereniging betaalt haar schuld en stichting ‘De Molensteen’ is koper en later
eigenaar. Er is geen sprake van vertegenwoordiging als een onrechtmatige daad
aan de rechtspersoon wordt toegerekend. Wel is sprake van – een bijzondere
soort – vertegenwoordiging als iemand voor een rechtspersoon aan een juridische
procedure deelneemt (we spreken dan van procesvertegenwoordiging).
Vertegenwoordiging bij gewone rechtshandelingen wordt behandeld in hoofdstuk
11 en 12. Daar wordt het systeem van regels besproken dat erop gericht is de vertegenwoordiging zowel intern als extern behoorlijk en effectief te laten plaatsvinden.
1.1.9

Wettelijke regelingen

Eerder werd gesteld dat de rechtspersoon bestaat en functioneert als zelfstandig
rechtssubject, als drager van eigen rechten en verplichtingen. Dit is ondenkbaar
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zonder mensen die het doen en laten van het instituut bepalen en uitvoeren.
Hiervoor zijn regels gesteld.
In de eerste plaats is er Boek 2 BW. Daar is te vinden welke rechtspersonen ons
recht kent (zie par. 1.1.3). Vervolgens geeft dat wetboek regels die – al dan niet in
samenhang met statuten – moeten zorgen dat die rechtspersonen op een behoorlijke manier kunnen functioneren. Boek 2 BW geeft regels die gelden voor alle in
dat boek geregelde ‘privaatrechtelijke rechtspersonen’ (vereniging, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en stichting; zie voor de term privaatrechtelijk ook
par. 1.1.3). Voorts geeft het wetboek voor deze verschillende privaatrechtelijke
rechtspersonen bijzondere regels (zie par. 1.1.1).
Boek 2 BW bevat onder meer regels met betrekking tot de onderlinge verhouding
tussen de organen (zie hoofdstuk 6 en 7), de taakvervulling en aansprakelijkheid
van bestuurders en commissarissen (hoofdstuk 10), de ongeldigheid en aantastbaarheid van besluiten (zie par. 6.2 en 7.1.5), de ontbinding van de rechtspersoon (zie
hoofdstuk 24 en 25) en vereffening van zijn vermogen na ontbinding (zie par. 24.13
en 25.7). Dit alles is geregeld in de eerste titel van Boek 2 BW. De in art. 2:1-2:25
BW neergelegde regels noemen we ‘de Algemene bepalingen’. Zij gelden voor alle
privaatrechtelijke rechtspersonen.
De volgende titels regelen de vereniging (titel 2: art. 2:26-2:52 BW), de coöperatie
en de onderlinge waarborgmaatschappij (titel 3: art. 2:53-2:63j BW), de naamloze
vennootschap (titel 4: art. 2:64-2:166 BW), de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (titel 5: art. 2:175-2:276 BW) en de stichting (titel 6: art. 2:2852:304 BW). De regels die in deze titels zijn opgenomen betreffen onder andere de
wijze van oprichting en de inrichting van de statuten en de organisatie van de onderscheiden rechtspersonen (de verschillende organen, zoals bestuur, algemene
vergadering, raad van commissarissen). De wet gaat ervan uit dat deze regels in de
statuten van elke rechtspersoon een op de speciale eisen van die rechtspersoon
gerichte aanvulling vinden. Behalve bij de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (zie voor deze term par. 3.1.6) eist de wet steeds dat de statuten op schrift zijn
gesteld.
In de titels 7 tot en met 9 van Boek 2 BW worden weer algemene regels gegeven.
Deze betreffen de fusie en splitsing (titel 7: art. 2:308-2:334ii BW), de geschillenregeling, het recht van enquête en het openbaar bod (titel 8: art. 2:335-2:359d BW)
en de jaarrekening en het jaarverslag (titel 9: art. 2:360-2:455 BW).
Naast Boek 2 BW zijn allereerst de Handelsregisterwet 2007 (Hregw 2007) en het
Handelsregisterbesluit 2008 (Hregb 2008) van belang. Daarin vindt men regels over
de op vele plaatsen in Boek 2 BW en elders voorgeschreven inschrijvingen van
feiten en gebeurtenissen die betrekking hebben op rechtspersonen. Ingeschreven
moeten bijvoorbeeld worden namen van bestuurders (en andere vertegenwoordigers), statutenwijzigingen (art. 2:43 lid 6 en art. 2:293 BW), voorstellen tot fusie of
splitsing (art. 2:314 respectievelijk art. 2:334h BW) en ontbindingsbesluiten (art.
2:19 lid 3 BW). Op grond van art. 6 lid 1 Hregw 2007 moet iedere stichting en iedere
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (zie voor deze term par. 3.1.5) worden
ingeschreven in het Handelsregister. De vraag of de stichting c.q. de vereniging al
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dan niet een onderneming drijft, is voor de verplichting tot inschrijving in het
Handelsregister niet van belang. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid,
ook wel informele vereniging genoemd, kan worden ingeschreven in het Handelsregister (art. 6 lid 2 Hregw 2007). Drijft deze laatstgenoemde rechtspersoon een
onderneming, dan is inschrijving in het Handelsregister echter wel verplicht (art.
5 onderdeel a Hregw 2007). De verplichting tot inschrijving van de rechtspersoon
in het register rust op iedere bestuurder van die rechtspersoon. Het Handelsregister
wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie verder par. 4.7
en 5.10).
Zijn in een onderneming ten minste vijftig personen werkzaam, dan is in het algemeen de instelling van een ondernemingsraad verplicht. De Wet op de ondernemingsraden geeft regels voor (de verplichting tot) het instellen van een ondernemingsraad en het functioneren daarvan.
1.2

Algemene bepalingen voor stichtingen en verenigingen

1.2.1

Algemeen

In dit hoofdstuk worden algemene regels besproken die voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen gelden. De wet geeft
een aantal van dergelijke regels, die voor een groot deel elders in dit boek aan de
orde komen. Daarom wordt regelmatig met een verwijzing volstaan.
Wij zagen hiervóór (par. 1.1.4) dat het voor het functioneren van rechtspersonen
van belang is dat buitenstaanders die rechtspersonen kennen en de voor die
rechtspersonen geldende regels kunnen kennen. Daartoe moet de rechtspersoon
aan bepaalde verplichtingen tot inschrijving en publicatie voldoen. Hieraan wordt
in par. 1.2.2 e.v. aandacht besteed. Achtereenvolgens komen aan de orde de vraag
wat het beoogde effect van zo’n inschrijving of publicatie is (par. 1.2.3), de vraag
welke gegevens door wie moeten worden ingeschreven (par. 1.2.3 en 1.2.4), bijzondere regels over niet (tijdig) gepubliceerde gegevens over statutenwijziging of ontbinding en over onjuiste publicatie van bestuursbevoegdheden (par. 1.2.5). Vervolgens komen de gevolgen van onjuiste of onvolledige inschrijving in het algemeen
aan de orde (par. 1.2.5). De tegenhanger van dit laatste, de derde die zich niet behoorlijk op de hoogte stelt van de gegevens over de rechtspersoon, wordt in par.
1.2.6 besproken. Alle rechtspersonen hebben een doel. Buitenstaanders (derden)
kunnen er belang bij hebben dit doel te kennen. Zie over rechtshandelingen van
de rechtspersoon die niet onder het doel vallen, par. 1.2.7.
De wet wil dat een rechtspersoon met een bepaald doel en een bepaalde organisatorische opbouw een bepaalde juridische vorm kiest. Par. 1.2.8 geeft aan welke
regels gelden als hierin een verkeerde keuze wordt gemaakt.
Vervolgens worden het handelen in strijd met de eigen statuten (par. 1.2.9) en de
verboden rechtspersoon (par. 1.2.10) aan de orde gesteld. De rechtspersoon die in
strijd met zijn statuten handelt, treedt anders op dan hij zelf in zijn statuten heeft
vastgelegd en wordt daarom bedreigd met ontbinding. Voor de verboden rechtspersoon bestaat dezelfde dreiging, omdat zijn optreden in strijd is met de grondbeginselen van onze rechtsorde.
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Een geheel ander onderwerp van algemene regels vormen de verhoudingen binnen
de rechtspersoon. Dat wil zeggen de verhoudingen tussen de organen van de
rechtspersoon onderling, tussen degenen die daarvan deel uitmaken, tussen de
vereniging en haar leden, de stichting en haar bestuurders en de leden of de bestuurders onderling. Zie hierover par. 1.2.11. Par. 1.2.12 en 1.2.13 betreffen ten
slotte de interne aansprakelijkheid van bestuurders in het algemeen en de aansprakelijkheid van bestuurders in enkele bijzondere gevallen (zie over de aansprakelijkheid van bestuurders ook hoofdstuk 10).
1.2.2

Openbaarmaking van gegevens

Het is voor derden van groot belang te weten dat een rechtspersoon bestaat en van
die gegevens op de hoogte te zijn die nodig zijn om met de rechtspersoon te kunnen
omgaan. Degene die iets aan een stichting verkoopt, zal op zijn minst willen weten
wie voor die stichting kan en mag optreden en naar welk adres de rekening moet
worden gestuurd. De wet eist aangifte van bepaalde gebeurtenissen bij en bekendmaking van bepaalde stukken via de Kamer van Koophandel. Deze houdt daartoe
een register bij: het Handelsregister.
Van degene die met een rechtspersoon handelt, eist de wet dat hij dit niet klakkeloos
doet, maar van de bekendgemaakte gegevens gebruikmaakt. De wet eist tegelijkertijd
van de rechtspersoon dat deze de publicatieregels stipt naleeft.
Er zijn twee groepen publicatieregels:
– de aan de rechtspersonen opgelegde publicatieverplichtingen, waarvan voor
de stichting en de vereniging vooral van belang zijn de verplichtingen tot
openbaarmaking van gegevens omtrent oprichting, statutenwijziging, ontbinding en vertegenwoordiging; en
– de verplichtingen tot publicatie opgelegd aan ondernemers ten aanzien van
henzelf en de door hen gedreven ondernemingen, bijvoorbeeld de verplichtingen tot publicatie van de jaarrekening voor ondernemende stichtingen en
verenigingen en voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.
1.2.3

Het Handelsregister

Het Handelsregister, dat wordt gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken, heeft ten doel het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch
verkeer en is er voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard
omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering
van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening
en voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel
van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van de
overheid (art. 2 Hregw 2007).
Art. 5 Hregw 2007 geeft aan welke ondernemingen in het Handelsregister moeten
worden ingeschreven. De Handelsregisterwet 2007 geeft geen omschrijving van
het begrip onderneming. Daarvoor moeten we zijn in art. 2 Hregb 2008 (jo. art. 8
onderdeel b Hregw 2007). Van een onderneming is sprake indien een voldoende
zelfstandig optredende organisatorische eenheid van een of meer personen bestaat
waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden
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diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met
het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.
De vraag of een stichting of vereniging een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 2007 drijft, dient eveneens aan de hand van deze criteria te worden
beantwoord.
Naast ‘ondernemingen’ moeten ook rechtspersonen in het Handelsregister worden
ingeschreven (art. 6 Hregw 2007). De inschrijvingsplicht geldt op basis van dit artikel
dus ook voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij
en de stichting.
Voor de vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid, dit is een vereniging
waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte (zie par. 3.1.6), geldt
de inschrijvingsverplichting niet. Zij kan worden ingeschreven (art. 6 lid 2 Hregw
2007). Dit is evenwel anders indien door deze vereniging een onderneming wordt
gedreven (art. 5 onderdeel e Hregw 2007). Krachtens de Handelsregisterwet 2007
geldt de inschrijvingsverplichting dus voor ondernemingen en voor rechtspersonen.
Om dubbele inschrijving in het register te voorkomen, bepaalt de wet dat indien
aan een rechtspersoon een onderneming toebehoort die als zodanig in het Handelsregister moet worden ingeschreven de inschrijving van de onderneming tevens als
inschrijving van de rechtspersoon geldt (art. 7 Hregw 2007).
De opgave ter inschrijving in het Handelsregister kan bij iedere Kamer worden gedaan. De inschrijving in het Handelsregister vindt plaats door de Kamer in welker
gebied de onderneming of de rechtspersoon gevestigd is of in welker gebied de
onderneming of de rechtspersoon haar hoofdvestiging heeft (art. 18 lid 6 Hregw
2007). De verplichting tot het doen van opgave van gegevens ter inschrijving in
het Handelsregister rust op degene aan wie een onderneming toebehoort. Betreft
het de inschrijving van een rechtspersoon of een onderneming die aan een
rechtspersoon toebehoort, dan zijn de bestuurders van die rechtspersoon tot inschrijving verplicht (art. 18 lid 1 Hregw 2007).
1.2.4

Inschrijving door rechtspersonen

Welke gegevens in het Handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt geregeld
in Boek 2 BW, in de Handelsregisterwet 2007 en in het Handelsregisterbesluit 2008.
Krachtens de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 dienen
ten aanzien van ondernemingen algemene en rechtsvormaf hankelijke gegevens
in het Handelsregister te worden opgenomen. In de Handelsregisterwet 2007 treffen
we de basisgegevens ofwel authentieke gegevens aan (art. 9-14 Hregw 2007). Het
betreft de gegevens over de onderneming (het door de Kamer van Koophandel
toegekende unieke nummer, de handelsnaam, de datum van aanvang, voortzetting
of beëindiging, degene aan wie de onderneming toebehoort en de vestigingen). In
art. 9-15 Hregb 2008 staan de andere algemene (niet-authentieke) gegevens die ingeschreven dienen te worden.
Naast deze algemene gegevens geeft het Handelsregisterbesluit 2008 aan wat per
specifieke rechtsvorm ingeschreven moet worden. Op basis van de Handelsregisterwet 2007 (art. 10 lid 1 jo. art. 12 Hregw 2007) en het Handelsregisterbesluit 2008
(art. 28 en 29 Hregb 2008) worden ten aanzien van de vereniging, coöperatie, on-
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derlinge waarborgmaatschappij en de stichting de volgende gegevens in het Handelsregister opgenomen: een door de Kamer toegekend uniek nummer, de naam,
de rechtsvorm en de statutaire zetel, en de datum van aanvang of beëindiging.
Krachtens het Handelsregisterbesluit 2008 worden ten aanzien van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid, de ingeschreven vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij de persoonlijke gegevens opgenomen van iedere bestuurder en commissaris en de datum
waarop hij in en uit functie is getreden en of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen
of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen. Ook de
persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie statutair vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de inhoud van die bevoegdheid
worden opgenomen. Met betrekking tot de stichting worden de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en ieder lid van het toezichthoudend orgaan en de datum
waarop hij bij de stichting in en uit functie is getreden in het Handelsregister opgenomen, alsmede of hij bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend
met een of meer anderen te vertegenwoordigen. Ook ten aanzien van de stichting
worden de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie statutaire
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt en de inhoud van die bevoegdheid opgenomen.
Het niet-inschrijven van een personenvennootschap in het Handelsregister wordt
gekwalificeerd als een economisch delict in de zin van art. 1 onder 4 Wet op de
economische delicten (WED) jo. art. 47 Hregw 2007. Op het niet-inschrijven van
de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting in het
Handelsregister wordt bovendien een zware sanctie gesteld in art. 2:29 lid 2 jo. art.
2:53a en 2:289 lid 2 BW. Deze artikelen zijn opgenomen ter bescherming van derden
die handelen met een niet in het Handelsregister ingeschreven rechtspersoon. Zolang
de inschrijving van de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij
en stichting niet heeft plaatsgevonden, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling, waardoor hij de rechtspersoon verbindt, naast de rechtspersoon hoofdelijk
aansprakelijk.
Naast de opgave van persoonlijke gegevens en vertegenwoordigingsbevoegdheid
hebben de publicatieregels vooral betrekking op oprichting, statutenwijziging,
ontbinding en vertegenwoordiging. Hoe deze gegevens moeten worden ingeschreven
en wie daarvoor verantwoordelijk is, wordt bij deze afzonderlijke onderwerpen
besproken.
1.2.5

Onjuiste of onvolledige inschrijving

Is een derde niet op de hoogte van de onjuistheid of de onvolledigheid van een
inschrijving, dan kan de rechtspersoon zich niet op deze onjuistheid of onvolledigheid beroepen (zie art. 2:6 BW). Met andere woorden: de rechtspersoon kan de
buitenstaander die niet beter wist, niet aan de juiste (ongepubliceerde) gegevens
houden. De derde die wél beter weet, dient op de werkelijke stand van zaken af te
gaan. De wet eist dat de rechtspersoon te allen tijde zorgt voor juistheid en volledigheid van alle inschrijvingen die hebben plaatsgevonden. Dit zijn niet alleen de
inschrijvingen waartoe hij verplicht was, maar ook die waartoe hij vrijwillig is
overgegaan. Het laatste kan zich bij de vereniging voordoen (zie par. 5.10.1). Degene
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die niet beter weet en op onjuiste gegevens afgaat, mag de rechtspersoon aan de
door hem geraadpleegde gegevens houden.
1.2.6

Onbekendheid met gepubliceerde gegevens

Als een rechtspersoon de gegevens correct heeft gepubliceerd en de publicaties upto-date heeft gehouden, maar een derde daarvan niet op de hoogte is, mag de
rechtspersoon die derde aan de openbaar gemaakte gegevens houden. De derde
kan zich niet op onbekendheid beroepen (art. 2:6 lid 4 BW). Wel stelt de wet hierbij
met nadruk twee eisen aan de rechtspersoon:
– openbaarmaking moet op alle door de wet verplicht gestelde wijzen hebben
plaatsgevonden;
– als de wet mededeling van die openbaarmaking (bijvoorbeeld in de Staatscourant) eist, moet die hebben plaatsgevonden.
1.2.7

Doeloverschrijding

Doeloverschrijding is de technische term waarmee het handelen van een rechtspersoon wordt aangeduid dat niet binnen zijn doelomschrijving valt. In beginsel kan
de rechtspersoon een dergelijke handeling wel verrichten. Een rechtspersoon is
voor het vermogensrecht met een natuurlijk persoon gelijkgesteld. Hij bepaalt dus
zelf welke handelingen hij verricht. De wet legt daaraan in beginsel geen beperkingen op. Toch is dat vreemd. Een rechtspersoon bestaat immers nooit zomaar, maar
altijd voor een bepaald doel. Buiten het streven om dat doel te bereiken heeft het
bestaan van de rechtspersoon dus eigenlijk geen zin. We moeten daarbij al direct
aantekenen dat een rechtspersoon een einddoel nastreeft, maar om dat te bereiken
allerlei stations moet passeren die we tussen- of nevendoeleinden noemen. Hier is veel
variatie in mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van kapitaal of aan het
opleiden van personen die zich later voor het einddoel kunnen gaan inzetten. Er
kan dus meer onder het doel vallen dan de omschrijving van het einddoel op
zichzelf zou doen vermoeden. Daar komt nog bij dat doeleinden van rechtspersonen,
zeker van verenigingen en stichtingen, altijd heel ruim worden omschreven.
Ondanks het bestaan van tussen- en nevendoeleinden en de grote vaagheid van de
doelomschrijvingen, zijn er toch handelingen denkbaar die niet onder de doelomschrijving zijn te brengen en evenmin in de daaraan gegeven uitvoering passen.
Gaat het hierbij om een rechtshandeling (gericht op een rechtsgevolg; zie par. 1.1.7),
dan kan de rechtspersoon zo’n rechtshandeling vernietigen, mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan (art. 2:7 BW). In de praktijk kan men zich het volgende
voorstellen. Iemand die bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, verricht
een rechtshandeling als vertegenwoordiger op naam en voor rekening van deze
rechtspersoon. De rechtspersoon stelt vervolgens vast dat deze handeling volstrekt
zinloos is in het kader van zijn activiteiten. Nu kan de rechtspersoon proberen die
handeling te vernietigen. Dit betekent – grof gezegd – dat hij stelt dat die handeling geacht moet worden niet te zijn verricht. Voor deze vernietiging is nodig dat:
– het doel van de rechtspersoon werd overschreden;
– de wederpartij wist dat het doel werd overschreden; óf
– dit zonder eigen onderzoek moest weten.
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Tot het moment waarop de rechtspersoon de rechtshandeling heeft vernietigd, is
de rechtshandeling geldig. Alleen de rechtspersoon zelf kan zich op doeloverschrijding beroepen om tot vernietiging van de rechtshandeling te komen.
1.2.8

Voldoen aan de wettelijke omschrijving

Het doel is vaak bepalend voor de keuze van een bepaald type rechtspersoon en
voor de inrichting van zijn organisatie. Wie met enkele mensen een liefdadig doel
wil nastreven zal in veel gevallen een stichting oprichten. Wie voor datzelfde doel
zo veel mogelijk mensen wil inschakelen en actief wil laten zijn, zal veelal voor
de vereniging kiezen.
Voor elk type rechtspersoon geeft de wet regels die met deze oprichtingsgronden
nauw verband houden. De wet gaat ervan uit dat de oprichters van een stichting
een bepaald doel nastreven dat niet in hun eigen materiële belang is, en dat in een
vereniging datzelfde gebeurt door democratisch georganiseerde leden. De wet
probeert dan ook te verhinderen dat (1) deze personen toch eigen, materiële belangen nastreven en dat (2) een vereniging niet democratisch wordt georganiseerd (zie
art. 2:285 lid 3 en art. 2:26 lid 1 en 3 BW).
De wet houdt er toezicht op dat de rechtspersonen zijn georganiseerd en zich gedragen zoals wenselijk wordt geacht. Het geval kan zich voordoen dat een rechtspersoon in ‘een verkeerd jasje’ is terechtgekomen in die zin dat hij eigenlijk voldoet
aan de omschrijving die de wet aan rechtspersonen van een ander type geeft. Denk
aan een stichting die leden heeft (eigenlijk een vereniging) of een vereniging die
regelmatig aan haar leden winsten uitkeert (eigenlijk een coöperatie of misschien
zelfs een B.V.). Er zijn voor zulke gevallen twee oplossingen:
– de rechtspersoon past zijn organisatie en statuten zodanig aan dat hij voldoet
aan de voor zijn type geldende regels. In de voorbeelden: de stichting raakt
haar leden kwijt, de vereniging keert geen winsten meer uit; of
– de rechtspersoon wordt ‘omgezet’ in de rechtspersoon die hij eigenlijk is. In
de voorbeelden: de stichting wordt omgezet in een vereniging, de vereniging
wordt omgezet in een coöperatie of in een B.V. Zie voor het technische begrip
omzetting hoofdstuk 21.
Als de rechtspersoon niet een van deze twee oplossingen kiest, kan hij door de
rechtbank worden ontbonden (art. 2:21 lid 1 onderdeel c BW). De rechtbank zal
dit echter niet doen indien de rechtspersoon na een daartoe gestelde redelijke
termijn alsnog aan de eisen van de wet voldoet (art. 2:21 lid 3 BW).
1.2.9

Handelen in strijd met de statuten

De rechtspersoon moet functioneren binnen het kader dat door de wet én zijn
eigen statuten wordt aangegeven. Dit kader is in het algemeen voor derden kenbaar,
aangezien de wet bekend wordt geacht en (de gegevens uit) de statuten openbaar
zijn. Dat de rechtspersoon zich aan de eigen statuten houdt, is even belangrijk als
dat hij de wet naleeft. De wet stelt op het overtreden van de eigen statutaire regels
dan ook een strenge straf: ontbinding van de rechtspersoon (art. 2:21 lid 3 BW).
Het Openbaar Ministerie of een belanghebbende bij de rechtspersoon (denk aan
een lid van de vereniging of aan een donateur van een stichting) kan deze ontbin-
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ding bij de rechter (de arrondissementsrechtbank) vorderen. Zover komt het echter
niet snel. In de eerste plaats kan het Openbaar Ministerie (de officier van justitie)
de ontbinding pas vorderen als de rechtspersoon in ernstige mate in strijd met zijn
statuten handelt. Hiervan is sprake bij:
– ernstige overtredingen (bijvoorbeeld: het bestuur benoemen op een geheel
andere wijze dan statutair is voorgeschreven);
– lichte overtredingen die vaak plaatsvinden (bijvoorbeeld: het steeds een te
korte termijn aanhouden voor het oproepen voor een ledenvergadering).
In de tweede plaats komt een ontbinding als hier bedoeld er niet snel omdat de
rechter, als al ontbinding wordt gevorderd, de vrijheid heeft die vordering af te
wijzen. Hij zal in de meeste gevallen bovendien eerst de rechtspersoon de gelegenheid geven zijn leven te beteren of de statuten – als dat aanvaardbaar is – aan te
passen aan de feiten.
1.2.10

De verboden rechtspersoon

Verboden rechtspersonen zijn rechtspersonen van wie het doel of de werkzaamheid
in strijd is met de openbare orde of de goede zeden (art. 2:20 lid 1 BW). Hiermee
bedoelt de wetgever rechtspersonen die een bedreiging vormen voor de essentiële
waarden van onze rechtsorde. Denk hierbij aan misdadige organisaties, organisaties
die zich racistisch of onaanvaardbaar discriminerend uiten en frauderende
rechtspersonen. Tegen deze rechtspersonen en degenen die eraan deelnemen, kan
op verschillende wijzen worden opgetreden. Omdat ontbinding voor het rechtspersonenrecht een van de belangrijkste daarvan is, komt de verboden rechtspersoon
in dat verband weer aan de orde in hoofdstuk 24.
De Hoge Raad oordeelde dat bij de beantwoording van de vraag of de werkzaamheid
van een rechtspersoon in strijd is met de openbare orde, als uitgangspunt geldt dat
de in art. 8 Grondwet en art. 11 EVRM gewaarborgde vrijheid van vereniging een
grondbeginsel is van de democratische rechtsstaat. Het verbieden van een rechtspersoon vormt een ernstige inbreuk op dit grondrecht, waaraan slechts in het
uiterste geval mag worden toegekomen. Voor een verbodenverklaring moet het
dan ook om meer gaan dan uit maatschappelijk oogpunt ongewenst gedrag. De
verbodenverklaring dient te worden gezien als een noodzakelijke maatregel om
gedragingen te voorkomen die een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen
van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving
ontwrichten of kunnen ontwrichten.8
Bij beschikking van de Rechtbank Assen (ECLI:NL:RBASS:2012:BW9477) werd op
27 juni 2012 de Vereniging Martijn verboden verklaard en ontbonden. De rechtbank
stelt hierbij voorop dat het uitdragen van in de ogen van velen ongewenste opvattingen op zichzelf genomen geen grond geeft om tot een verbodenverklaring en
ontbinding te komen van de Vereniging Martijn. Het recht van vereniging en het
recht van vrije meningsuiting komen toe aan een ieder en daarom ook aan diegenen
die seksuele gevoelens voor kinderen hebben. Dit doet er echter niet aan af dat de
werkzaamheid van de Vereniging Martijn inbreuk maakt op de algemeen aanvaarde
8.
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grondvesten van ons rechtsstelsel en deze werkzaamheid daarom in strijd is met
de openbare orde. De Hoge Raad bekrachtigt deze beschikking. Wij nemen het
volgende citaat uit het arrest van de Hoge Raad over:
‘Het gaat hier om de vraag of voldoende grond bestaat de vereniging te
verbieden en te ontbinden. Niet kan worden aanvaard dat de enkele omstandigheid dat de werkzaamheid van de vereniging een bedreiging vormt
voor de openbare orde, meebrengt dat zij verboden wordt verklaard en
wordt ontbonden. In het concrete geval zullen de gronden die hiertoe
nopen, duidelijk zwaarder moeten wegen dan de fundamentele vrijheid
van vereniging. In de feitelijke instanties van deze zaak is gebleken dat
de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert en dergelijke contacten verheerlijkt en propageert. Terecht is
het hof (evenals de rechtbank) tot het oordeel gekomen dat deze werkzaamheid een daadwerkelijke en ernstige aantasting is van het wezenlijke
beginsel dat de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind dient te
worden beschermd. (…) Seksueel contact van volwassenen met jonge
kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen
een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele
integriteit van het kind, waardoor het kind grote en blijvende psychische
schade kan oplopen. Bovendien behoeven juist kinderen bescherming
tegenover volwassenen die handelingen als hier bedoeld verrichten, omdat
zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een af hankelijke positie verkeren ten opzichte
van volwassenen. Deze maatschappelijke opvattingen worden ook buiten
Nederland breed gedragen, en Nederland heeft zich internationaal verplicht in dat verband maatregelen te nemen (…). Hoewel in het algemeen
grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, dwingen de uitzonderlijk ernstige aard van
de onderhavige gedragingen, de aard van de werkzaamheid van de vereniging – die erop is gericht bij haar leden en anderen die haar website bezoeken, eventuele drempels weg te nemen om seksueel contact met kinderen te hebben, en aldus dergelijk contact te bevorderen – en de daarmee
strokende kennelijke bedoeling van haar leden, tot het oordeel dat het,
bij afweging van alle betrokken rechten en belangen, in een democratische
samenleving noodzakelijk is dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de
rechten en vrijheden van kinderen.’9
1.2.11

Onderlinge verhoudingen binnen de organisatie van de rechtspersoon

Men kan binnen de organisatie van de rechtspersoon zowel natuurlijke personen
als rechtspersonen tegenkomen. Natuurlijke personen maken deel uit van de organen van de rechtspersoon. Denk aan leden (algemene ledenvergadering), bestuurders
(bestuur) en aan leden van de kascommissie of leden van een raad van commissarissen. Ook rechtspersonen, die voor het vermogensrecht aan natuurlijke personen
9.

HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948.
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gelijk staan, kunnen deel uitmaken van een orgaan van de rechtspersoon. Denk
in dit verband bijvoorbeeld aan een stichting die zitting heeft in het bestuur van
een vereniging of aan een vereniging die lid is van een andere vereniging. Rechtspersonen kunnen evenwel geen lid zijn van een raad van commissarissen. Dit lidmaatschap is enkel voorbehouden aan natuurlijke personen.
De rechtspersoon, zijn leden en degenen die deel uitmaken van zijn organen,
moeten zich onderling gedragen in overeenstemming met de eisen van redelijkheid
en billijkheid (art. 2:8 BW). De genoemde personen behoren zich tegenover elkaar
zo te gedragen als ze bij een normale, goede verstandhouding van elkaar mogen
verwachten. Hierin zit overigens van orgaan tot orgaan verschil. Het is bijvoorbeeld
denkbaar dat een lid van een wedstrijdcommissie veel taken en bevoegdheden
zelfstandig kan uitoefenen. Een lid van een kascommissie daarentegen zal vaak
alleen in overleg met de overige leden van de commissie mogen optreden. Een algemene en feitelijke omschrijving van de hier bedoelde gedragsregels is moeilijk
te geven. Van geval tot geval zal het gebod inhoud moeten krijgen. In enkele bijzondere gevallen zorgt de wet daarvoor. De verplichting tot optreden in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid is gesanctioneerd. Als iemand
in strijd met deze gedragsnorm handelt en daarmee schade berokkent, kan hij door
degene die deze schade heeft geleden tot vergoeding daarvan worden aangesproken.
Dit kan zich dus afspelen tussen een lid van een orgaan en de rechtspersoon of
tussen leden van organen – in die hoedanigheid – onderling.
De wet legt een aantal functionarissen uitdrukkelijk bepaalde taken op. Aan het
niet juist vervullen daarvan zijn vaak bijzondere sancties verbonden. Voor bestuurders kent de wet een algemene uitwerking van de hier behandelde gedragsnorm.
Deze komt aan de orde in de volgende paragraaf.
1.2.12

De interne aansprakelijkheid van bestuurders

Hiervoor zagen wij dat een algemene gedragsnorm geldt binnen de organisatie van
de rechtspersoon. Hieraan hebben allen die deel uitmaken van organen van
rechtspersonen zich te houden. Het spreekt voor zich dat dit met name voor bestuurders van groot belang is. Het verantwoordelijke werk van bestuurders bestaat
in het algemeen uit de zorg voor de dagelijkse gang van zaken en het nemen van
veel praktische beslissingen. Vaak zijn daar (grote) financiële belangen mee gemoeid.
De wet voorziet in controle op bestuurders. Deze controle wordt besproken in
hoofdstuk 10. Voor de aansprakelijkheid van bestuurders bestaan bijzondere regels
(zie de volgende paragraaf). Thans komt eerst de hoofdregel ter sprake.
Een bestuurder dient zijn taak naar behoren te vervullen. Dat betekent dat hij zijn
werk moet doen zoals degenen die hem benoemden, mogen verwachten. De voorzitter van een plaatselijke kaartclub behoeft niet de bestuurlijke kwaliteiten tentoon
te spreiden die men bij een topman in het bedrijfsleven mag verwachten. Door
zijn benoeming te aanvaarden zegt hij echter wel toe die kaartclub te zullen besturen op de wijze waarop de leden dat verwachten. Is de gekozen voorzitter van de
kaartclub toevallig een topman uit het bedrijfsleven en om zijn alom bekende
kwaliteiten gekozen, dan mag de kaartclub zeer hoge eisen aan hem stellen. Men
moet de eis van behoorlijk bestuur dus van geval tot geval inhoud geven aan de
hand van alle relevante gegevens, zoals de aard van de rechtspersoon, de taak van
de bestuurder, zijn persoon, opleiding en maatschappelijke positie en ook de per-
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soon van degene(n) die hem benoemt of benoemen. Het maakt voor de aansprakelijkheid overigens niet uit of de bestuurder wel of niet bezoldigd is.10 Tot een behoorlijke vervulling van zijn taak is de bestuurder verplicht tegenover de rechtspersoon.
Deze verplichting houdt tevens in dat hij aansprakelijk is voor schade ontstaan
doordat hij zijn taak niet behoorlijk vervulde. Aansprakelijk derhalve tegenover
de rechtspersoon. Dit betekent dat de rechtspersoon hem kan aanspreken om hetzij
hem tot behoorlijk handelen te dwingen, hetzij, als schade is ontstaan, daarvan
vergoeding te vorderen. In een dergelijk geval treden voor de rechtspersoon op
degenen die hem krachtens de wet en/of de statuten vertegenwoordigen. Voor de
aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon is vereist dat aan de bestuurder een
ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of van een dergelijk ernstig verwijt sprake
is, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.
Heeft de bestuurder bijvoorbeeld gehandeld in strijd met statutaire bepalingen die
het doel hebben de rechtspersoon te beschermen, dan moet dit als een zwaarwegende omstandigheid worden aangemerkt, die in beginsel de aansprakelijkheid
van de bestuurder vestigt. De bestuurder kan hiertegen feiten en omstandigheden
aanvoeren die tot de conclusie kunnen leiden dat niet gesproken kan worden van
een ernstig verwijt. De rechter die over de aansprakelijkheid van de bestuurder
oordeelt, dient met deze feiten en omstandigheden uitdrukkelijk rekening te
houden.
Vaak behoort een aangelegenheid niet tot de taak of de werkkring van één, maar
van twee of meer bestuurders. Hoe te handelen als in zo’n geval de bestuurstaak
niet naar behoren is vervuld? En wat te doen als daardoor schade is geleden? Is één
bestuurder aanwijsbaar als degene aan wie de schade te wijten is, dan is het antwoord op deze vragen eenvoudig langs de hiervoor aangegeven weg te geven. Is
niet aanwijsbaar wie van de betrokken bestuurders de schade kan worden verweten,
dan kan de rechtspersoon elk van de betrokken bestuurders voor de gehele schade
aanspreken. De rechtspersoon dient hierbij aan te geven dat er onbehoorlijk is bestuurd, dat daardoor schade is geleden en dat het een taak c.q. een aangelegenheid
betreft die tot het werkterrein van meerdere bestuurders behoorde. Hij hoeft dus
niet aan te geven aan wie van de bestuurders de schade te wijten is. Wel zal moeten
worden aangetoond dat de bestuurder(s) een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Een bestuurder kan, als de rechtspersoon hem op onbehoorlijk bestuur aanspreekt,
hiertegen aanvoeren (in een procedure moet hij dat eventueel bewijzen):
– dat de tekortkoming in het besturen niet aan hem te wijten is;
– dat hij niet nalatig is geweest maatregelen te treffen om de schadelijke gevolgen
van de tekortkoming af te wenden; en/of
– dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Kan de rechtspersoon uiteindelijk inderdaad twee of meer bestuurders aanspreken
tot vergoeding van de schade en wordt de gehele schade door een of meer van hen
vergoed, dan is daarmee voor de rechtspersoon de zaak afgedaan. Degenen die
aansprakelijk waren, regelen vervolgens onderling wie in feite hoeveel moet betalen.

10.

Zie Hof Amsterdam 12 juni 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1192 en Rb. Rotterdam 1 augustus 2012,
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De rechtspersoon staat buiten deze onderlinge afrekening. Zie over de interne
aansprakelijkheid van bestuurders verder hoofdstuk 10.
1.2.13

Enkele bijzondere gevallen van aansprakelijkheid van bestuurders

Wij volstaan hier met een korte aanduiding en verwijzen naar andere onderdelen
van dit boek.
a. Bestuurders van stichtingen en van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
zijn verplicht zorg te dragen voor openbaarmaking van:
– oprichting;
– statutenwijziging;
– ontbinding;
door inschrijving van deze gebeurtenissen in het Handelsregister.
In de desbetreffende onderdelen van dit boek treft men tevens de sancties aan die
de wet stelt op het niet-naleven van de inschrijvingsverplichtingen. De hiervoor
genoemde bestuurders zijn verplicht het bedrijf of de onderneming van de rechtspersoon in te schrijven volgens de voorschriften van de Handelsregisterwet (zie
par. 1.2.3).
b. Zie voor de aansprakelijkheid van bestuurders als hun kennelijk onbehoorlijk
bestuur kan worden verweten waardoor een faillissement is veroorzaakt, of als
niet is voldaan aan verplichtingen op het gebied van belastingen en/of sociale verzekeringen par. 10.3.6.
c. Zie voor de bijzondere aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen met
beperkte rechtsbevoegdheid par. 10.3.2.
1.3

Wettelijke omschrijving van de stichting en de vereniging, de
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

1.3.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt in het kort aangegeven hoe de wet de stichting en de vereniging en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij omschrijft. Voor
zover nodig wordt hier nader op die omschrijvingen ingegaan. Dit gebeurt omdat
de wet een aantal kernbegrippen hanteert die we vaker zullen tegenkomen. Komen
deze begrippen elders in dit boek uitvoerig aan de orde, dan wordt met verwijzingen
volstaan.
1.3.2

De stichting

De stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon
die geen leden heeft en die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in
de statuten vermeld doel beoogt te verwezenlijken. Dit doel mag niet inhouden
het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan degenen die deel uitmaken van
de organen van de stichting of aan anderen, tenzij, wat deze laatsten betreft, de
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uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. De rechtshandeling ‘oprichting’,
komt aan de orde in hoofdstuk 4. Wij zagen al dat een rechtshandeling een handeling is, gericht op het intreden van een daaraan door het recht verbonden gevolg.
In dit geval is dat gevolg het ontstaan van de stichting. Zie voor het begrip rechtspersoon par. 1.1.1 en 1.1.2. De stichting kent geen leden. Dit ledenverbod onderscheidt
de stichting van de vereniging. Wat leden zijn, komt in hoofdstuk 13 aan de orde.
Grofweg kan men zeggen dat een stichting leden kent als zij een orgaan heeft dat:
– beslist, over de samenstelling van dat orgaan én over ten minste de helft van
het bestuur; én
– niet zelf het bestuur is.11
Handelt een stichting in strijd met het ledenverbod, dan dient zij óf haar statuten
aan te passen (zie hoofdstuk 15) óf zich in een vereniging te laten omzetten (zie
hoofdstuk 21).
Net als alle rechtspersonen streeft de stichting een bepaald doel na. Dit doel dient
in de statuten te zijn vermeld. Het doel wordt nagestreefd met behulp van een
vermogen. Vroeger stond de reële aanwezigheid van kapitaal centraal en werd de
stichting wel als ‘doelvermogen’ aangeduid. Hoewel dit woord doelvermogen nog
steeds een bruikbare aanduiding voor stichtingen kan zijn, speelt de werkelijke
aanwezigheid van kapitaal lang niet altijd een rol. Zie over het vermogen en de
eisen die de wet eraan stelt hoofdstuk 4.
De beperkingen in het doel duiden erop dat de stichting (net zoals de gewone vereniging) geen ‘egoïstische’ rechtspersoon is. Stichtingen en verenigingen streven niet
het materiële voordeel na van hun oprichters of van degenen die deel uitmaken
van haar organen. Zie hoofdstuk 28 voor uitkeringen die de stichting wél mag
doen.
De vereniging

1.3.3

Geen rechtspersoon is zo eenvoudig in de wet omschreven als de vereniging. Deze
wordt wel ‘gewone’ vereniging genoemd ter onderscheiding van de coöperatie, de
onderlinge waarborgmaatschappij en de vereniging van appartementseigenaars
(zie par. 1.3.4). Een vereniging ontstaat door een meerzijdige rechtshandeling,
waarbij de partijen een rechtspersoon tot stand brengen waarin zij, volgens regels
en voor een doel door hen gesteld, willen samenwerken. Bij de vereniging mag dit
doel niet zijn het verdelen van winst onder de leden. De oprichting van een vereniging vindt plaats bij een meerzijdige rechtshandeling. Dit betekent dat de handeling
wordt verricht door ten minste twee personen. Iemand kan alleen een stichting
oprichten. Dit kan bijvoorbeeld ook in een testament geschieden (art. 2:286 lid 2
BW). Om een vereniging op te kunnen richten moet men ten minste met zijn
tweeën zijn. De oprichters stellen de grondregels op voor de vereniging: de statuten.
De wet eist voor de vereniging niet dat de statuten op schrift worden gesteld. Zij
moeten echter wél bestaan. Zie over het verschil tussen verenigingen waarvan de
statuten in een notariële akte vastliggen en verenigingen waarvan de statuten
hetzij in enig ander geschrift, hetzij alleen mondeling zijn vastgesteld par. 3.1.4.

11.

Zie nader over het ledenverbod par. 1.6.3.
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Een van die grondregels is de bepaling van het doel waarvoor men samenwerkt.
Wij zagen in par. 1.1.6 dat een rechtspersoon zonder bepaald doel niet denkbaar
is. Bij een vereniging formuleren de oprichters het doel.
Het doel zegt waarvoor men samenwerkt. Dit samenwerken door leden onderscheidt
de vereniging van de stichting, die immers geen leden kent. In par. 3.1.3 komt aan
de orde dat de vereniging geen winst mag verdelen onder de leden. Dit maakt de
vereniging evenals de stichting tot een ‘altruïstische organisatie’.
1.3.4

De Vereniging van Eigenaars

De Vereniging van Eigenaars (art. 5:124 e.v. BW) wordt hier alleen volledigheidshalve genoemd. Lid van deze vereniging zijn de gerechtigden tot de appartementen
(de appartementseigenaars) in één gebouw of in een groep gebouwen die als één
geheel wordt beschouwd. Deze vereniging heeft een geheel eigen regeling die in
belangrijke mate afwijkt van de voorschriften die voor de andere verenigingen
gelden. Zo is degene die appartementseigenaar wordt daarmee automatisch (van
rechtswege) lid van de desbetreffende Vereniging van Eigenaars. Niettemin is een
aantal bepalingen uit Boek 2 BW naar analogie van toepassing op de Vereniging
van Eigenaars (zie art. 5:124 e.v. BW). Lidmaatschap kan in beginsel alleen ontstaan
door aanmelding en toelating. Het van rechtswege lid worden door een bepaalde
kwaliteit te bezitten komt alleen voor bij de Vereniging van Eigenaars en bij de
onderlinge waarborgmaatschappij (zie art. 2:62 BW).
1.3.5

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging (art.
2:53 lid 1 BW). De coöperatie moet zich blijkens haar statuten ten doel stellen in
bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met de leden gesloten in het bedrijf dat de
coöperatie te dien einde ten behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen.
Lid 2 bepaalt dat de onderlinge waarborgmaatschappij een bij notariële akte als
onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging is die zich blijkens haar
statuten ten doel moet stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te
sluiten hetgeen geschiedt in het verzekeringsbedrijf dat de onderlinge waarborgmaatschappij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.
Zoals de vereniging worden ook de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. Deze oprichting geschiedt bij notariële
akte. De schakelbepaling van art. 2:53a BW verklaart de bepalingen die van toepassing zijn op de vereniging, voor zover daarvan in titel 3 van Boek 2 BW niet wordt
afgeweken en met uitzondering van art. 2:26 lid 3 en art. 2:44 lid 2 BW, van overeenkomstige toepassing op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.
Zie verder hoofdstuk 18 en 19.
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1.4

Karakterisering van stichting en vereniging binnen het rechtspersonenrecht

1.4.1

Algemeen

De stichting en de vereniging nemen binnen het rechtspersonenrecht een aparte
plaats in. Een belangrijk kenmerk van de stichting en de vereniging is dat zij
meestal geen commerciële rechtspersonen zijn (zie hiervoor par. 1.7). De wettelijke
omschrijving en de voor deze beide rechtspersonen gestelde regels zijn door het
van oudsher niet-commerciële karakter beïnvloed. Het niet-commerciële doel dat
men bij de vereniging en de stichting dikwijls aantreft, is voor hen karakteristiek.
De vereniging wordt daarnaast gekarakteriseerd door de samenwerking door leden.
1.4.2

Het doel

Het is de stichting en de vereniging niet verboden winst te maken. De vereniging
mag echter geen winst verdelen onder de leden. Gemakshalve kan men hier onder
winst elk behaald materieel voordeel verstaan. Bepaalde voordelen die de vereniging
voor haar leden bedingt, vallen niet onder het begrip winst. Het bedingen van
voordelen – denk aan kortingen bij museum- of theaterbezoek of op de aankoopprijs van boeken – wordt door de wet uitdrukkelijk onder bepaalde voorwaarden
toegestaan. Dit betreft de zogenoemde ledencontracten (zie par. 7.3.4). Een incidentele uitkering van een toevallige bate aan de leden zal niet onder het verbod vallen.
Denk aan de winstgevende verkoop van onroerend goed dat een vereniging niet
meer nodig heeft. Een batig saldo dat bij vereffening blijkt te bestaan, mag, als
daarvoor geen andere bestemming is aangegeven, in beginsel de leden ten goede
komen (zie par. 25.8). Onder het verbod winst te verdelen onder de leden valt gezien
het voorgaande: het streven naar het behalen van winst met de bedoeling om die onder de
leden te verdelen.
Ook de oprichters van een vereniging vallen onder het zojuist genoemde verbod.
Hetzelfde doet zich bij de stichting voor. Zij mag niet ten doel hebben aan haar
oprichters of aan degenen die deel uitmaken van haar organen, uitkeringen te
doen. Zie hierover uitvoeriger par. 2.1.6 en 2.1.7 en hoofdstuk 28.
Het doel van de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij dient juist wel
te zijn het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden.
Bij twee andere privaatrechtelijke rechtspersonen, de N.V. en de B.V., geeft de wet
geen regels over de inhoud van het doel. Het doel is bij de N.V. en de B.V. ten
nauwste verwant aan het andere onderscheidende kenmerk: de N.V. en de B.V.
hebben aandeelhouders. De positie van de aandeelhouder impliceert dat de N.V.
en de B.V. winst maken ter verdeling onder de aandeelhouders.
1.4.3

Samenwerken

In feite wordt in het kader van alle rechtspersonen die wij hier bespreken, samengewerkt. Ook al kent de stichting geen leden, door haar bestuurders – indien er
meer dan één bestuurder is – wordt evenzeer samengewerkt als door leden van
verenigingen. Bij zeer grote verenigingen is in de praktijk vaak amper sprake van
echte samenwerking door de leden. Denk bijvoorbeeld aan de ANWB of de FNV.
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Er is dan echter juridisch-technisch en organisatorisch nog wél sprake van een samenwerkingsverband. Samenwerking is dus eerder een technisch dan een feitelijk
begrip. Het krijgt inhoud als wij denken aan het in par. 1.1.4 besproken verschil
tussen het verenigingstype en het stichtingstype. De rechtspersonen met leden of
aandeelhouders staan tegenover de stichting die geen van beide heeft. Organisatorisch uit zich dit verschil in de opbouw van de rechtspersoon. Een vereniging, N.V.
of B.V. heeft een algemene vergadering (van leden of aandeelhouders) naast een
bestuur; een stichting daarentegen heeft geen algemene vergadering.
1.4.4

Leden

In par. 1.4.3 zagen wij dat de rechtspersonen van het verenigingstype leden of
aandeelhouders hebben en dat – in technische zin – door hen wordt samengewerkt. Bij de verenigingen bestaat volgens de wet een persoonlijke band tussen de
rechtspersoon en het lid. In beginsel kan het lidmaatschap niet aan een ander
worden overgedragen en vererft het niet als een lid overlijdt. In een enkel geval is
overdracht van het lidmaatschap overigens statutair mogelijk te maken (zie par.
7.2.9). In par. 1.5, waar de praktijk van de stichting en de vereniging wordt besproken, zal het voorgaande regelmatig naar voren komen. Enerzijds zal bij beide organisatievormen altijd wel sprake zijn van enige feitelijke samenwerking. Anderzijds
komt men steeds stichtingen tegen met een – relatief klein – bestuur dat zelfstandig opereert en verenigingen met een bijna eindeloze variëteit in grote en kleinere
ledenvergaderingen, vergaderingen van afdelingen, enzovoort. Van winstbejag ten
behoeve van oprichters, leden of degenen die deel uitmaken van de organen van
een stichting, mag nooit sprake zijn.
1.4.5

Rechten van de leden

Leden van een vereniging hebben hooguit incidenteel recht op een uitkering uit
de winst (zie par. 1.4.2). Leden hebben wel altijd zeggenschapsrechten. Daarmee
vervullen zij hun rol in de organisatie van de rechtspersoon.
In het algemeen kan een lid zijn zeggenschapsrechten slechts uitoefenen via de
algemene vergadering (zie hoofdstuk 13). Deze beslist onder meer over statutenwijziging en de benoeming van bestuurders. Hoe het lid ter vergadering aan de besluitvorming deelneemt, wordt besproken in par. 13.5. Bij grote verenigingen kan ervoor
worden gekozen dat de algemene ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van
de leden. De algemene vergadering wordt dan aangeduid als ‘ledenraad’ (zie par.
13.6).
Het lid oefent zijn zeggenschapsrecht dus via de algemene vergadering uit. Daarnaast kent de wet aan individuele leden enkele rechten toe en verlenen de statuten
van elke vereniging aan leden bijzondere rechten. Dat zijn de rechten die inhoud
geven aan het lidmaatschap van een afzonderlijke vereniging. Men zal zich kunnen
voorstellen dat de statuten van een beleggersvereniging andere rechten aan de leden
toekennen dan die van een biljartclub en dat het juist die bijzondere rechten zijn
die het lidmaatschap van de ene of de andere vereniging de moeite waard maken.
In veel gevallen kan men zelfs zeggen dat niet alleen de inhoud van het lidmaatschap, maar ook het karakter van de vereniging wordt bepaald door de bijzondere
rechten die de leden hebben. Waar het stemrecht en de besluitvorming in de alge-
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mene vergadering ter sprake komen (zie par. 13.5 en 13.6), zal blijken dat de leden
in beginsel gelijk zijn. De vereniging is volgens de wetgever een democratisch opgebouwde organisatie.
1.4.6

Verplichtingen van de leden

De wet noemt geen verplichtingen van de leden buiten het algemene voorschrift
zich te gedragen in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid
(zie par. 1.2.11). Deze algemene verplichting is hier en daar uitgewerkt en
brengt – met name voor bestuurders – in bijzondere gevallen aansprakelijkheid
met zich mee. Zie par. 1.2.12 voor bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen
en par. 1.2.13 voor de aansprakelijkheid van bestuurders bij een vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid.
De statuten bepalen in het algemeen welke verplichtingen de leden hebben. Per
vereniging worden bijzondere eisen gesteld. De meest voorkomende is wel de verplichting tot contributiebetaling. Daarnaast kunnen er vele bijzondere verplichtingen bestaan. Deze hoeven uiteraard niet alle van financiële aard te zijn. Denk bijvoorbeeld aan verplichte aanwezigheid bij vergaderingen of trainingen.
1.4.7

Praktisch nut van het ledenverbod bij de stichting

Alleen de stichting en de vereniging komen in het algemeen als rechtsvorm in
aanmerking voor hen die ideële doelen nastreven. Hierbij kan de persoonlijke betrokkenheid van leden of begunstigers van groot belang zijn. Deze hebben privé
geen belang bij het doel. Wanneer het niet waarschijnlijk is dat zij als ledenvergadering met veel inzet zullen functioneren, kiest men voor een stichting. Het praktische werk kan dan door een (relatief) klein bestuur worden gedaan. Dit bestuur
kan daarbij, zowel voor ‘het geld’ als voor allerlei werkzaamheden, een beroep
doen op mensen die daarvoor beschikbaar zijn. Deze mensen worden donateurs
of begunstigers genoemd als ze ook financieel bijdragen. Leden zijn het nooit! Zij
kunnen deel uitmaken van bijzondere, statutair ingestelde organen zoals een raad
van aangeslotenen of een vergadering van donateurs. Een stichting wordt, anders
dan een vereniging, door de wetgever niet als een democratisch opgebouwde organisatie gezien (zie par. 1.4.5).
1.5

Praktijk van stichting en vereniging

1.5.1

Algemeen

Stichtingen en verenigingen behoren in de meeste gevallen tot de categorie van de
not-for-profitorganisaties. Wat men hiermee precies bedoelt, is niet steeds duidelijk.
Men kan dergelijke organisaties definiëren als organisaties die niet gericht zijn op
het maken van winst ter verdeling onder leden, oprichters, bestuurders of derden,
tenzij, wat deze derden betreft, de uitkeringen een ideële of sociale strekking
hebben (zie voor het uitkeringsverbod: art. 2:26 lid 3 en art. 2:285 lid 3 BW, alsmede
hoofdstuk 28). Het behalen van winst, het verkrijgen van geldelijk voordeel na aftrek
van de gemaakte kosten, is dus wel geoorloofd, zelfs het streven daarnaar is iets
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wat een not-for-profitorganisatie niet misstaat. Slechts de uitkering van de gemaakte
winst is aan beperkingen onderworpen.
De stichting en de vereniging zijn beide organisatievormen die als juridische eenheid, als rechtspersoon, aan het maatschappelijk verkeer deelnemen en wel met
een bepaald doel voor ogen. Mensen werken er samen, als bestuurder of als lid,
teneinde gezamenlijk te komen tot het doel dat in de statuten staat omschreven
en waaraan de wet geen andere beperkingen stelt dan dat het doel en de feitelijke
werkzaamheden niet in strijd mogen zijn met de openbare orde.
1.5.2

Activiteiten

Uit het voorgaande vloeit voort dat stichtingen en verenigingen alle denkbaar
mogelijke activiteiten kunnen en mogen ontplooien: ideëel, sociaal, cultureel of
charitatief, maar evenzeer commercieel, wel of niet met behulp van een onderneming, wel of niet gericht op het behalen van winst of enig ander voordeel.
Van oudsher kent men in Nederland stichtingen of fundaties, aanvankelijk alle
van kerkelijke aard, vóór de Reformatie ten dienste van de rooms-katholieke kerk
en haar eredienst (de zogenoemde kerkfabriek), daarna ook ten behoeve van de
protestantse kerk. Talrijk zijn de stichtingen die gedurende de Republiek der Verenigde Nederlanden werden opgericht: men zonderde vermogen af om onder meer
hofjes, gasthuizen, armen- en weeshuizen in stand te houden. Deze stichtingen
hadden niet meer louter een vroom, maar een veel ruimer ideëel doel. Zij bewogen
zich op het gebied van kerkelijke, charitatieve, wetenschappelijke of culturele
werkzaamheden, terwijl bovendien veelvuldig stichtingen werden opgericht die
zich de ondersteuning van leden van een bepaalde familie ten doel stelden. Veel
van deze oude stichtingen bestaan ook thans nog. Uit hun naam blijkt vaak hun
respectabele leeftijd.
In de loop van deze eeuw is er een nieuwe ontwikkeling gekomen waarbij men de
afzondering van een vermogen om het gestelde doel te bereiken niet meer wezenlijk
achtte. Pro forma zonderde men nog wel een bedragje af (soms zelfs niet meer dan
een gulden!), maar de oorspronkelijke gedachte dat een stichting een vermogen
met een bepaald doel was, werd nauwelijks meer aangevoeld. Zo werd de stichting
van doelvermogen tot louter een organisatievorm waarmee men een bepaald doel
nastreeft. De wetgever heeft zich hierbij aangepast: het rituele tientje behoeft bij
de oprichting niet meer bij de notaris op tafel te worden gelegd. Evenals de stichting
is de vereniging een organisatievorm, maar met dit belangrijke verschil dat bij de
vereniging het uitgangspunt van de wet is dat het de leden zijn die gezamenlijk
het in de statuten vastgelegde doel nastreven.
Hier is dan ook het verschil gelegen in de beantwoording van de vraag of men voor
een vereniging of voor een stichting als organisatievorm kiest. De vereniging moet
leden hebben (of althans ten minste één lid om niet ontbonden te worden; zie art.
2:19 lid 1 onderdeel d BW) die door middel van de algemene ledenvergadering invloed en controle op het bestuur kunnen uitoefenen. Deze leden en die algemene
ledenvergadering mist de stichting. Dat het bij een stichting overigens wel degelijk
mogelijk is het bestuur te laten controleren of er invloed op uit te oefenen komt
aan de orde in hoofdstuk 29. Wel kan men stellen dat men de vereniging boven
de stichting prefereert als het doel de gemeenschappelijke belangen van de leden
raakt. Het blijkt dat verenigingen met een dergelijk niet-gemeenschappelijk doel
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niet functioneren; de leden komen niet op de vergaderingen omdat het hen
eigenlijk niet interesseert. Men laat in dergelijke gevallen het liefst alles aan het
bestuur over. En dan is de stichting beter op zijn plaats.
Omvang

1.5.3

Stichtingen en verenigingen kunnen heel klein zijn, maar ook heel groot. De
stichting die er zorg voor draagt dat de Theo Mann-Bouwmeesterring wordt doorgegeven aan een getalenteerd actrice, zal, als de draagster van dit kleinood geen
opvolgster heeft aangewezen, wellicht nooit enige activiteit behoeven te ontplooien;
de stichting die een groot ziekenhuis exploiteert daarentegen beheert een miljoenenbedrijf met veel personeelsleden en uitermate kostbare apparatuur. Een bridgeclub kan met vier leden volstaan, de ANWB telt vele miljoenen leden (die onderling nauwelijks enige band hebben) en heeft een groot personeelsapparaat. Dwars
door dit onderscheid van groot en klein loopt dat van het wel of niet doen van
uitkeringen. Er bestaan veel stichtingen en verenigingen die uitkeringen aan derden
als doel hebben. Deze uitkeringen kunnen op elk denkbaar vlak liggen: pensioengelden,12 studiebeurzen, financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek, financiering van aankopen door musea, gelden ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden, Stichtingen derdengelden voor advocaten of belastingadviseurs,
promotie van bepaalde commerciële activiteiten of – bij een Stichting Administratiekantoor – het beheren van aandelen en het doorsluizen van de als aandeelhouder verkregen dividenden naar de certificaathouders.
Karakter

1.5.4

In ons land staan in 2018 ruim 150 000 stichtingen en 140 000 verenigingen bij
de Kamers van Koophandel ingeschreven. Van de stichtingen en van de verenigingen
is een deel werkzaam op sociaal-cultureel gebied: buurt- en clubhuiswerk, jeugden jongerenwerk, vormingswerk, de bevordering en de beoefening van podiumkunsten, cultuurbehoud en dergelijke zijn bezigheden die men zowel in het kader van
een stichting als van een vereniging uitoefent. De muziekbeoefening geschiedt
verreweg het meest in verenigingsverband, evenals de beoefening van sport. Een
belangrijk percentage van alle in ons land bestaande verenigingen zijn sportverenigingen. Slechts de paardensport kent zeer veel stichtingen. Waar de sport in verenigingsverband wordt beoefend, blijken de sportaccommodaties vaak in stichtingen
te worden ondergebracht.
Voor de maatschappelijke dienstverlening (algemeen maatschappelijke organisaties,
allerlei soorten tehuizen, kinderdagverblijven, enz.) kiest men veelal voor de
stichting, terwijl ook ziekenhuizen en andere maatschappelijke ondernemingen,
zoals woningcorporaties en onderwijsinstellingen bijna steeds door stichtingen – vaak wettelijk verplicht op grond van sectorale regelgeving – worden
geëxploiteerd. In de gezondheidszorg wordt overigens wel vaak in een vereniging
samengewerkt, in het bijzonder als het medische en verpleegkundige diensten
betreft (kruisverenigingen en dergelijke).
12.

Zie voor de bijzondere positie van de Stichting Pensioenfonds art. 2:304 BW en Verdam 2011,
p. 121-133.
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Bedrijfs- en werknemersorganisaties vinden we vooral in verenigingsvorm, ofschoon
ook hiervoor betrekkelijk vaak de stichtingsvorm wordt gekozen. In het onderwijs
prevaleert de stichting boven de vereniging.
De meeste stichtingen en verenigingen zijn min of meer op ideëel of sociaal terrein
werkzaam. De beide organisatievormen worden echter ook veelvuldig gebruikt
voor commerciële of semi-commerciële doelen. Wij noemen hier exploitatie en
handel in onroerend goed, promotie van producten van handel en industrie, belangenbehartiging van IT-gebruikers, uitgave van boeken en allerlei vormen van zakelijke dienstverlening (van uitzendbureaus tot wassalons). Ook de overheid gebruikt
beide rechtsvormen om er bepaalde activiteiten in onder te brengen.13 Overigens
wordt hierbij kennelijk vaker voor de stichting dan voor de vereniging gekozen.
Binnen de stichtingen treft men een vrij groot aantal stichting-administratiekantoren
en pensioenstichtingen aan. Verder noemen wij de wel zo genoemde familiestichtingen, stichtingen met een gecertificeerd vermogen waarbij de betrokkenen in
het kader van estate planning onder meer beogen schenk- en erf belasting te beperken.
Deze stichtingen zijn van bijzondere aard. Indien aan specifieke fiscale voorwaarden
wordt voldaan, kan een stichting kwalificeren als Algemeen Nut Beogende Instellingen, zogenoemde ANBI’s. Schenkingen en andere verkrijgingen door en aan
ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erf belasting.
1.6

Verschillen tussen stichting en vereniging

1.6.1

Algemeen

De wetgever heeft ons met de vereniging en de stichting twee rechtsvormen gegeven
die in hun uiteindelijke vormgeving nauwelijks van elkaar behoeven te verschillen.
Om de verschillen – ook wel de materiële kenmerken genoemd – tussen de vereniging en de stichting vast te stellen, zullen wij achtereenvolgens bezien of wij
die verschillen in het doel kunnen vinden (zie par. 1.6.2) óf dat wij deze moeten
zoeken in het ledenverbod dat de stichting kenmerkt (zie par. 1.6.3).
1.6.2

Doel van stichting en vereniging

De stichting en de vereniging worden door de wet in hun doel en in hun feitelijke
werkzaamheden in generlei opzicht begrensd. Een markering tussen beide rechtspersonen is wat hun door de wet toegestane doelstelling betreft niet aan te geven:
beide kunnen op alle mogelijke manieren werkzaam zijn: ideëel, sociaal, commercieel. Men kan de indruk krijgen dat er een grenslijn is te trekken tussen de kring
van uitkeringsgerechtigden: de vereniging mag geen winst onder de leden verdelen,
terwijl het doel van de stichting niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan
oprichters, aan hen die deel uitmaken van haar organen of aan anderen, tenzij,
wat deze laatste betreft, de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Het
verschil lijkt echter groter dan het in werkelijkheid is. In beide gevallen beoogt de
wetgever te voorkomen dat winsten ten eigen bate worden aangewend (zie par.
1.7.1).

13.
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Zie Jak & Zijlstra 2011, p. 191-214.
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1.6

Ledenverbod

1.6.3

Een – op het eerste gezicht – wezenlijk verschil treffen wij aan in de wettelijke
omschrijving van de stichting als een rechtspersoon die geen leden kent, terwijl
essentieel voor de vereniging is dat zij nu juist wél leden telt.
Alvorens hierop nader in te gaan, kan worden opgemerkt dat er veel verenigingen
bestaan die nauwelijks leden kennen (denk aan de PVV) of waarvan de enige leden
de bestuursleden zijn, terwijl er daarentegen stichtingen bestaan met een zeer
grote, in de statuten geïnstitutionaliseerde achterban, bijvoorbeeld in de vorm van
aangeslotenen, deelnemers, donateurs of welke benaming men ook gebruikt,
waaraan wel degelijk invloed – soms zelfs belangrijke invloed – op het reilen en
zeilen van de stichting is toegekend. Hieruit blijkt al dat de vormen waarin deze
twee rechtspersonen zich aan ons tonen zeer dicht bij elkaar liggen. Het naast elkaar
bestaan van de vereniging en de stichting zou echter volkomen zinloos zijn als zij
elkaar zouden kunnen overlappen. Wij moeten daarom nader beschouwen waaruit
het ledenvereiste bij de vereniging en het ledenverbod bij de stichting bestaat. Als
wij de bevoegdheden die door de wet dwingend aan de leden van een vereniging
zijn gegeven onder elkaar zetten, komen wij – met voorbijgaan van details – tot
het volgende:
– een lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en kan daar zijn
stemrecht uitoefenen;
– de door de leden gevormde algemene vergadering neemt besluiten over de
toelating van leden, benoemt, schorst en ontslaat bestuursleden en een
eventuele kascommissie, neemt besluiten tot wijziging van de statuten, tot
ontbinding der vereniging en in alle andere aangelegenheden die niet op
grond van de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen en aan
haar wordt door het bestuur het jaarverslag uitgebracht en jaarlijks de balans
en de staat van baten en lasten ter goedkeuring overgelegd.
Zodra er bij een stichting personen bestaan aan wie al deze bevoegdheden tezamen
worden gegeven, met uitsluiting dus van het bestuur dat in de visie van Boek 2
BW het enige verplichte orgaan is, is men zonder enige twijfel beland in het gebied
waarvoor de wet de vereniging biedt. De zeggenschap over de stichting wordt dan
immers aan het bestuur onttrokken en daarmee wordt de grens overschreden (zie
art. 2:285 lid 1 en 2 BW). Dit alles wil niet zeggen dat men binnen de statuten van
de stichting niet allerlei organen in het leven kan roepen die toezicht uitoefenen
of aan wie zeggenschap wordt gegeven.14 De wet bepaalt dat als de statuten een of
meer personen de bevoegdheid geven in de vervulling van vacatures in organen
van de stichting te voorzien, de stichting niet uit dien hoofde wordt geacht leden
te kennen (art. 2:285 lid 2 BW). Men kan dus een raad van toezicht of een raad van
commissarissen instellen waaraan allerhande bevoegdheden worden toegekend,
een personeelsraad het bestuur laten verkiezen, een besluit tot statutenwijziging
of ontbinding van de stichting aan enig orgaan overlaten, enzovoort, als al deze
organen maar niet het gehele pakket bevoegdheden toegewezen krijgen dat bij de
14.

De meningen in de literatuur over de grenzen van het ledenverbod zijn verdeeld, zie bijvoorbeeld
B. Kemp & C.A. Schwarz, ‘Het ledenverbod, de governance van stichtingen en het wetsvoorstel
“Herzieningswet toegelaten Instellingen Volkshuisvesting”’, Ondernemingsrecht 2013/120, p. 609-618.
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vereniging bij de leden en de door hen gevormde algemene ledenvergadering
thuishoort. Bij overschrijding van het ledenverbod is de stichting vatbaar voor
ontbinding door de rechter op grond van art. 2:21 lid 1 sub c BW. De ontbinding
wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie.
De rechtbank zal een stichting veelal een termijn geven om alsnog aan de eisen
van de wet te voldoen (art. 2:21 lid 2 BW).
1.6.4

Democratie binnen de rechtspersoon

Gezien hetgeen in par. 1.6.3 is opgemerkt moge duidelijk zijn dat de vaak gehoorde
opmerking dat de stichting in tegenstelling tot de vereniging geen democratische
rechtspersoon is, niet juist hoeft te zijn. Ook bij de stichting mag men de meest
uitvoerige vormen van medezeggenschap en controle inbouwen, hetgeen tot resultaat kan hebben dat zo’n stichting minstens zo democratisch functioneert als een
willekeurige vereniging.
Een algemene richtlijn tot hoever men bij een stichting mag gaan teneinde het ledenverbod niet te overschrijden, is niet te geven. Een eensgezinde mening omtrent
het antwoord op de vraag waar de grenzen liggen, bestaat niet. Een stichting die
een dagelijks bestuur van vijf leden en een algemeen bestuur van vijftig leden
heeft, aan welke laatsten alle bevoegdheden toekomen die normaliter bij de leden
en de ledenvergadering van een vereniging berusten, zal onder omstandigheden
toch als een gewone stichting kunnen worden beschouwd, terwijl eveneens de
kans bestaat dat men concludeert dat hier eigenlijk sprake is van een vereniging.
Zie voor de vraag naar eventuele sancties bij het overschrijden van deze grenzen
par. 1.6.3.
1.7

Ondernemende en commerciële stichtingen en verenigingen15

1.7.1

Algemeen; het begrip onderneming

Alvorens te bespreken of stichtingen en verenigingen ondernemingen in stand
mogen houden, is het van belang het begrip onderneming nader te omlijnen. Het
Nederlands recht definieert het begrip niet eenduidig. Bij iedere wet moet dan ook
worden bezien wat met het woord ‘onderneming’ wordt bedoeld.
Het ondernemingsbegrip is bijvoorbeeld verschillend gedefinieerd in de Handelsregisterwetgeving, de Wet op de ondernemingsraden en de fiscale wetgeving. Onderscheid kan daarnaast worden gemaakt tussen de ondernemende stichting en
de commerciële stichting. De ondernemende stichting is de stichting die een onderneming in stand houdt. De commerciële stichting is de ondernemende stichting
die niet alleen een onderneming in stand houdt, maar bovendien een winstoogmerk
heeft, een materieel voordeel beoogt.16

15.
16.

Zie Zaman 2011, p. 99-107.
Zie over de ‘commerciële’ stichting onder meer Van den Ingh, Bos & Oerlemans 1993 en Van der
Burg 1988, p. 21-28 en Dijk & Van der Ploeg 2013. Zie ook over de ondernemende stichting Zaman
2007, p. 32 en Duynstee 1970.
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1.7

De stichting binnen het ondernemingsrecht

1.7.2

De ondernemende of commerciële stichting moet op haar beurt weer worden onderscheiden van de stichting, zoals die in allerlei vormen toegepast wordt in het
ondernemingsrecht. Bij beursgenoteerde ondernemingen stuit men dan al snel op
beschermingsstichtingen die als aandeelhouder optreden.17 Stichtingen die in het
leven worden geroepen om een beursgenoteerde vennootschap te beschermen tegen
een vijandige overname of tegen andere ongewenste invloeden en situaties, zoals
activistische aandeelhouders, instabiele besluitvorming in de algemene vergadering
en aantasting van de kwaliteit van bestuur en toezicht en die als Stichting Continuïteit, Stichting Preferente Aandelen of Stichting Prioriteitsaandelen door het leven
gaan. Continuïteitsoverwegingen spelen ook een belangrijke rol bij het in het leven
roepen door familieondernemingen (en beursgenoteerde ondernemingen) van
Stichtingen Administratiekantoor, die aandelen houden in een B.V. of N.V. en
waartegenover certificaten van aandelen (zonder stemrecht) worden uitgegeven.
Binnen het ondernemingsrecht komen, naast de Stichting Administratiekantoor,
vele andere fiduciaire stichtingen voor zoals stichtingen die aandelen beheren voor
werknemers, stichtingen die derdengelden beheren (voor advocaten), stichtingen
die optreden als beheerder of bewaarder van een beleggingsfonds of stichtingen
die als beherend vennoot optreden van een commanditaire vennootschap dan wel
anderszins optreden voor rekening en risico van een aantal beleggers (participanten).
De stichting die een onderneming drijft

1.7.3

In 2018 zijn er in het Handelsregister ongeveer 150 000 stichtingen ingeschreven
met een zeer grote variëteit aan doelstellingen en activiteiten. Hiervan zijn er ruim
25 000 tevens ingeschreven als onderneming in het Handelsregister.18 Of al deze
inschrijvingen als onderneming conform de hierna te bespreken wettelijke regeling
zijn verricht, zal onder andere af hangen van de interpretatie door de betreffende
stichtingen zelf en (de handhaving) door het Handelsregister op basis van het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 2007.
De wet (titel 6 Boek 2 BW) kent geen specifieke regeling voor een ondernemende
of commerciële stichting:
‘Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen
rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een
daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.’19
Op grond van de tekst van de wet is een stichting wel omschreven als een rechtspersoonlijkheid bezittend doelvermogen. De stichting heeft zich echter in de loop
der tijd geëvolueerd zodat aan het toekennen van vermogen aan een stichting
eigenlijk geen betekenis meer kan worden toegekend. Een doeltreffender omschrij17.
18.
19.

Zaman 2012.
Volgens inschrijvingsgegevens van de Kamer van Koophandel.
Zie art. 2:285 lid 1 BW.
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ving van de stichting is dan ook simpelweg: ‘een juridische organisatievorm voor
maatschappelijke activiteiten’.20 Een stichting mag dus in Nederland – anders dan
in de ons omringende landen waar dit verboden of betwist is voor stichtingen – ook
een onderneming in stand houden. De wettelijke basis hiervoor is overigens formeel
pas gegeven in 195621 op grond waarvan een stichting die een onderneming dreef
deze behoorde in te schrijven in het Handelsregister.
1.7.4

De onderneming binnen de Handelsregisterwetgeving

Ook volgens de huidige Handelsregisterwet 2007 (art. 5 onderdeel a Hregw 2007)
wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een
stichting in het Handelsregister ingeschreven. Waar tot 2008 op grond van jurisprudentie, literatuur en de handelsregisterpraktijk nog moest worden vastgesteld
of er sprake was van een onderneming die inschrijvingsplichtig was, voorziet thans
art. 2 Hregb 2008 in een wettelijke definitie:
‘1. Van een onderneming is sprake indien een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van een of meer personen bestaat
waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van
derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden
gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.
2. Van een onderneming is geen sprake indien er naar het oordeel van
de Kamer onvoldoende omvang van activiteit en omzet is.’
Of een stichting een inschrijfplichtige onderneming heeft, moet zowel kwalitatief
(lid 1) als kwantitatief (lid 2) op basis van dit ondernemingsbegrip beoordeeld
worden. Het kwalitatieve en kwantitatieve karakter van het ondernemingsbegrip
in het Handelsregister is uitgewerkt in een Beleidsregel.22 Het is binnen dat toetsingskader (zie hierna) aan de Kamers van Koophandel om ‘een afweging te maken
of de opgegeven entiteit een onderneming is, door de omstandigheden van het
geval te toetsen’.23 De elementen die in de definitie zijn te onderscheiden moeten
‘voldoende’ aanwezig zijn. Voor stichtingen (en een aantal andere rechtsvormen
dan de N.V./B.V., coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en personenvennootschappen) geldt een specifiek toetsingskader. Uitgangspunt voor het Handelsregister zijn de criteria die door de Belastingdienst worden gehanteerd voor de beoordeling of er sprake is van een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting (btw), te weten:
– Worden er goederen en/of diensten geleverd?
– Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd?
– Wordt deelgenomen aan het (normale) economische verkeer?
– Is er een organisatie van arbeid en kapitaal?
20.
21.

23.

Zie Van Zeben & Du Pon 1977, p. 1412 en Zaman 2007, p. 28-33.
Zie art. 1 Wet op Stichtingen (wet van 31 mei 1956, Stb. 1956, 327), in werking getreden per 1 januari 1957.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645,
inzake het ondernemingsbegrip in het Handelsregister, Stcrt. 2008, 123, p. 15. In deze Beleidsregel
wordt ook verwezen naar de jurisprudentie inzake het ondernemingsbegrip.
Zie Beleidsregel, Inleiding onder 5.
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–
–

1.7

Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/afnemer (zelfstandigheid)?
Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten?

In de Beleidsregel is echter bepaald dat naast deze criteria ook nog steeds moet
worden voldaan aan de criteria van art. 2 lid 1 Hregb 2008, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een stichting die aan de btw is onderworpen, maar ‘geen oogmerk heeft
tot het behalen van materieel voordeel’, niet als onderneming zal worden aangemerkt. Daar staat tegenover dat ook een stichting die geen ‘btw-ondernemer’ is,
wel als onderneming voor het Handelsregister kan worden beschouwd. Een indicatie
daarbij is het doorgaans aantal gewerkte uren per week (15 uur of meer), maar ook
indien daaraan niet wordt toegekomen, kan er sprake zijn van een onderneming.
Zelfs incidentele of voorbereidende bedrijfshandelingen kunnen daartoe leiden.
Daarnaast geldt ook nog een kwantitatief criterium: is er voldoende omvang van
activiteit en omzet? Hierbij worden vragen gesteld als: wat is de omzet, is er vooraftrek voor btw, is er een aantoonbaar vestigingsadres en last but not least, is er een
onderlinge samenhang tussen alle toetsingscriteria? De conclusie is dat de casuïstiek
rondom het ondernemingsbegrip voor het Handelsregister groot is en een eenduidig
antwoord niet altijd te geven zal zijn.
Toepasselijke wetgeving op de ondernemende stichting

1.7.5

Zoals gezegd zijn er naast het ondernemingsbegrip uit de Handelsregisterregelgeving
ook nog vele andere definities van een onderneming. Wij noemen hier als voorbeeld
het ondernemingsbegrip in de Wet op de ondernemingsraden (WOR):
‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht’,24
en de fiscale ondernemingsrechtelijke begripsvorming, die (deels) weer onderscheidend is voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Een ondernemende stichting, dat wil zeggen een stichting die volgens het
vorenstaande als onderneming moet worden ingeschreven in het Handelsregister,
valt onder bepaalde voorwaarden wel onder toetsing van titel 9 Boek 2 BW. Een
ondernemende stichting die aan bepaalde omzeteisen voldoet, valt daarmede (in
beginsel) onder de reikwijdte van zekere voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.25 Dit geldt dan voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening van
de ondernemende stichting, maar ook voor het openbaar maken daarvan.26
Een ondernemende stichting kan ook beperkt belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, namelijk ‘indien en voor zover zij een onderneming drijft’.27
Daarvoor is een vereiste dat zij in concurrentie treedt met derden. Indien een ondernemende stichting aan de vennootschapsbelasting is onderworpen betekent dit
ook dat een aantal aansprakelijkheidsregels uit Boek 2 BW in geval van faillissement
24.
25.
26.
27.

Zie art. 1 onderdeel c WOR en SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000.
Zie art. 2:360 lid 3 BW en Krol 2011, p. 181-191.
Zie art. 2:300 BW.
Zie art. 2 lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969.
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van een stichting van toepassing is.28 Ook het enquêterecht is op een ondernemende
stichting van toepassing. Daar geldt echter weer een ander ondernemingsbegrip,
namelijk dat een stichting een onderneming in stand houdt waarvoor ingevolge
de wet (dat wil zeggen de Wet op de ondernemingsraden) een ondernemingsraad
moet worden ingesteld.29 Uit de parlementaire geschiedenis op de wetgeving inzake
het enquêterecht blijkt dat niet relevant is of de stichting een winstoogmerk heeft.30
Boek 2 BW kent geen andere specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de
ondernemende stichting. Wel zijn er governance codes die van toepassing zijn op
specifieke branches waarin maatschappelijke ondernemingen, veelal stichtingen,
werkzaam zijn (onderwijs, woningcorporaties, zorg).31
1.7.6

Beperkingen voor de ondernemende stichting en vereniging

De ondernemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de handelingen
vanuit de onderneming worden toegerekend. Ter verduidelijking nog dit: voordeel
behalen is doorgaans het behalen van vermogensrechtelijk voordeel: winst of een
besparing van kosten. ‘Voordeel’ moet men in dit verband echter ruimer zien: het
kan ook een louter maatschappelijk voordeel of rendement zijn: de werkgelegenheid
van hen die in de onderneming werkzaam zijn of anderszins maatschappelijke
voordelen (bijvoorbeeld het uitgeven van gedichtenbundels die bij geen enkele
‘commerciële’ uitgever te plaatsen zijn, maar waarvan men publicatie van eminent
belang acht). Een stichting of een vereniging mag als ondernemer aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Ofschoon men in de praktijk voor het bereiken
van commerciële doelen (het doel van een onderneming is immers doorgaans
commercieel) veelal de vorm van de N.V. of de B.V. kiest, bestaat er geen enkele
beperking voor de keus van de ene of de andere rechtspersoon, ongeacht of dit de
N.V., de B.V., de stichting of de vereniging is. Dat men de stichting of de vereniging
doorgaans niet zal kiezen als de rechtspersoon die een onderneming uitoefent,
houdt verband met een aantal wettelijke beperkingen. Voor de stichting bepaalt
de wet dat deze niet tot doel mag hebben het doen van uitkeringen aan oprichters
of aan hen die deel uitmaken van haar organen (zie hoofdstuk 28) noch aan anderen,
tenzij wat deze laatste betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
Voor de vereniging bepaalt de wet dat deze geen winst onder haar leden mag verdelen.
Door deze wettelijke beperkingen worden velen ervan weerhouden de stichtingsof de verenigingsvorm te kiezen als men een onderneming wil opzetten met het
doel er door middel van gemaakte winst persoonlijk financieel beter van te worden.
Vanwege de verregaande persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid (zie par. 3.1.6) moet men deze
rechtsvorm natuurlijk nooit kiezen als men enig ondernemingsrisico loopt.

28.
29.
30.
31.
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Zie art. 2:300a BW en Lennarts 2011, p. 135-153.
Zie art. 2:344 BW.
Kamerstukken II 1991/92, 22400, 3, p. 11.
Zie Overes 2011, p. 61-81.
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1.7.7

1.7

Handelsregister

In het Handelsregister moeten onder meer worden ingeschreven de stichtingen en
de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, ongeacht of deze al dan niet een
onderneming drijven. Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen in
het Handelsregister worden ingeschreven.
Omdat alle in Nederland gevestigde ondernemingen in het Handelsregister dienen
te worden ingeschreven, is een eenmalige inschrijving voldoende: de stichting of
vereniging die haar onderneming inschrijft, is zelf als zodanig dus geboekt. Omdat
de inschrijfformulieren voor de stichting en de vereniging de vraag stellen of de
desbetreffende rechtspersoon een onderneming drijft, zal dit laatste bij een eerste
inschrijving nimmer tot vragen aanleiding geven. Was de stichting of vereniging
aanvankelijk als een rechtspersoon zonder onderneming geregistreerd en is zij op
een later tijdstip met een onderneming gestart, dan zal dit alsnog dienen te worden
opgegeven.
Verenigingen en stichtingen worden ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel die is gevestigd binnen het gebied waar de stichting of de
vereniging is gevestigd, dus binnen het ressort waarvan hun statutaire zetel is gelegen. Heeft de rechtspersoon echter een onderneming, dan wordt zij ingeschreven
bij de Kamer in wiens gebied de onderneming is gevestigd of waar de onderneming
haar hoofdvestiging heeft.
Tot het doen van de opgave is ieder van de bestuurders van de rechtspersoon verplicht, hetgeen wil zeggen dat indien de vereniging of de stichting daarmee in gebreke blijft, ieder van de bestuurders kan worden aangesproken. Zie ook hoofdstuk
8 en 9. De inschrijving gebeurt op door het Handelsregister ter beschikking gestelde
formulieren en geschiedt ook elektronisch. Er worden opgegeven de naam van de
vereniging of de stichting, haar statutaire zetel (eventueel de handelsnaam waaronder de onderneming wordt gedreven, een omschrijving van het bedrijf dat in de
onderneming wordt uitgeoefend), de plaats van vestiging van de rechtspersoon
en/of de onderneming, diverse persoonlijke gegevens van de bestuurders en eventuele commissarissen en wie van de bestuurders naast het voltallige bestuur alleen
of gezamenlijk met een of meer anderen bevoegd zijn de vereniging of stichting
te vertegenwoordigen. Daarnaast verdient het aanbeveling ook plaatsvervangende
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven. De vereniging
of de stichting dient tevens een authentiek (officieel door een notaris afgegeven)
of een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de statuten over te leggen. De
notaris kan een dergelijk afschrift ook digitaal indienen. De vereniging zonder
volledige rechtsbevoegdheid (zie voor deze informele vereniging par. 3.1.6) behoeft
slechts een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de statuten in te leveren
indien deze op schrift zijn gesteld. De opgave moet persoonlijk geschieden, zodat
de Kamer van Koophandel kan controleren of de desbetreffende persoon werkelijk
degene is voor wie deze zich uitgeeft. Slechts als een opgave via de notaris geschiedt,
behoeft men niet zelf naar het Handelsregister af te reizen: de notaris wordt geacht
de controle te verrichten.
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Wettelijke beperkingen voor de ondernemende stichting

Waar de N.V., de B.V., de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de
personenvennootschappen specifieke ondernemingsvormen zijn, is de stichting
dat niet. De belangrijkste twee wettelijke beperkingen op de stichting zijn immers
het ledenverbod (art. 2:285 lid 1 BW) en het uitkeringenverbod (art. 2:285 lid 3
BW). Een onderneming is niet alleen op winst, op het behalen van economische
(materiële) voordelen gericht, maar zal deze willen uitkeren aan degenen die in
het bedrijf deelnemen. Uitkeringen aan oprichters of aan anderen die deel uitmaken
van een van de organen (bestuur, raad van toezicht) zijn bij een stichting niet toegestaan, terwijl ook andere uitkeringen alleen rechtsgeldig zijn indien deze een
ideële of sociale strekking hebben. Uitkeringen zijn dus wel mogelijk, maar zullen
van charitatieve aard moeten zijn.
Terwijl uitkeringen bij kapitaalvennootschappen onderworpen zijn aan regels van
kapitaalbescherming, gelden dergelijke regels ter bescherming van schuldeisers
bij een ondernemende stichting niet. Bij grotere ondernemende stichtingen kan
een schuldeiser alleen bij het Handelsregister de jaarrekening inzien.32
Mogelijk zijn er ook andere alternatieven om toch tot uitkering te kunnen komen
voor ondernemers die hun onderneming in de vorm van een stichting willen exploiteren. Kan de stichting worden omgezet in een N.V. of B.V. of coöperatie of
kan de stichting worden geliquideerd en geldt dan bij de liquidatie-uitkering dezelfde verbodsregel van art. 2:285 lid 3 BW?33 Kortom, vragen die voor een ondernemende en commerciële stichting die ‘oneigenlijk gebruik’ voor ogen heeft,
aandacht behoeven.
1.7.9

Handelsnaam

De Handelsnaamwet beoogt bescherming te geven aan de naam waaronder een
onderneming wordt gedreven (de handelsnaam). Onder ‘onderneming’ verstaat
deze wet hetzelfde als wat het Handelsregisterbesluit 2008 bedoelt (zie par. 1.7.1).
Voor de handelsnaam bestaan strengere regels dan voor de naam van de vereniging
of stichting. Het is de eigenaar van een onderneming op grond van de Handelsnaamwet onder meer verboden een handelsnaam te voeren die:
a. in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk
aan een ander toebehoort;
b. in zo geringe mate afwijkt van de naam van een ander dat daardoor verwarring
is te duchten;
reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd;
c.
d. een merknaam bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn producten
recht heeft;
een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming.
e.

32.
33.
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Zie Krol 2011, p. 181-186.
Zie hierover ook Van der Ploeg 2011, p. 83-96.
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Ook een vereniging of een stichting die geen onderneming heeft, moet bij de keuze
van haar naam oppassen dat zij daarmee anderen niet in de wielen rijdt. In
Amsterdam een tweede voetbalclub oprichten met de naam Ajax zou als een zogenoemde onrechtmatige daad jegens het ‘echte’ Ajax kunnen worden betiteld,
waaruit onder meer een schadevergoedingsplicht zal voortvloeien. Hetzelfde geldt
voor het gebruik van een bepaald logo.
1.7.10

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden omschrijft de onderneming als elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin
krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid
wordt verricht. Onder bepaalde omstandigheden zijn de stichting en de vereniging
onderworpen aan de bepalingen van deze wet.
Zodra ten minste vijftig personen bij een vereniging of een stichting in de regel
werkzaam zijn, dient door de ondernemer een ondernemingsraad te worden ingesteld.
Zijn bij de stichting of de vereniging echter tien of meer, maar minder dan vijftig
personen in de regel werkzaam, dan is de ondernemingsraad niet verplicht gesteld.
Wel moeten de werkgever en de werknemers in dat geval ten minste tweemaal per
jaar bijeenkomen om overleg te plegen.
Voor ondernemingen waarin minder dan tien personen werkzaam zijn, geldt de
Wet op de ondernemingsraden niet. Wel kan dan door de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld.
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Hoofdstuk 2
Kenmerken van de stichting
Dr. M. Koelemeijer

2.1

De kenmerken

2.1.1

Algemeen

De stichting is in de praktijk een geliefde organisatievorm. Een stichting wordt
gekenmerkt en vindt haar oorsprong in de mogelijkheid om vermogen of activiteiten
af te zonderen en dienstbaar te doen zijn aan een bepaald doel. De stichting wordt
van oudsher dan ook wel als doelvermogen aangeduid. Dit onderscheidende kenmerk van de stichting klinkt nog steeds door in de omschrijving van de stichting
in art. 2:285 BW.1 De stichting wordt ook wel aangeduid als een ideële organisatie.
Het is echter een misvatting dat een stichting een sociaal doel moet hebben. Een
stichting mag een onderneming uitoefenen (zie art. 2:299a BW) en mag eveneens
nastreven met haar werkzaamheden winst te maken. De stichting is een rechtspersoon, maar wijkt in zoverre af van de andere privaatrechtelijke rechtspersonen dat
zij geen leden kent. De statuten kunnen wel voorzien in aangeslotenen en deelnemers die bepaalde bevoegdheden krijgen in de stichting, zoals donateurs of subsidiënten. De juridische inrichting van de stichting is in de afgelopen jaren wel steeds
meer onderwerp van discussie geworden. De kritiek is dat de stichtingsvorm te veel
vrijheid zou laten met betrekking tot de juridische inrichting daarvan en dat de
stichting een betere wettelijke grondslag zou moeten krijgen.2 Het Wetsvoorstel
bestuur en toezicht rechtspersonen3 tracht hierin te voorzien door onder meer een
wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan te creëren.
2.1.2

De organisatie van de stichting

De inrichting en structuur van de stichting moeten neergelegd worden in de statuten. De statuten moeten openbaar gemaakt worden, waardoor openbaarheid van
inrichting en structuur wordt bereikt. De wet bepaalt in art. 2:286 lid 4 BW wat
de statuten minimaal moeten inhouden. De stichting onderscheidt zich van andere
1.
2.

3.

Zie over het Nederlandse stichtingenrecht in het algemeen: Dijk & Van der Ploeg 2013, hoofdstuk 2,
Overes, GS Rechtspersonen, titel 6 (2008), Pitlo/Raaijmakers 2006, hoofdstuk 10.
Dit speelt met name bij stichtingen in het veld van de maatschappelijke onderneming, zoals pensioenfondsen en woningcorporaties, maar ook in het algemeen, zie Lennarts, Van Veen & Zaman
2011. Het doel van de stichting speelt ook een belangrijke rol bij de vraag of de bestuurders hun
taken naar behoren hebben vervuld in de zin van art. 2:9 BW. Zie hieromtrent bijvoorbeeld Hof
Amsterdam 21 september 2010, JOR 2011/40 (Stichting Freule Lauta van Aysma).
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van
de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van
enkele bepalingen daaromtrent voor alle rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).
Zie hierover ook onder meer P.J. Dortmond, ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’, Ondernemingsrecht 2014/60 en R. van Wijk, ‘Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen’, VGR 2017, afl. 5,
p. 109 e.v.
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privaatrechtelijke rechtspersonen doordat zij geen algemene (leden)vergadering
heeft. De huidige wet eist bij de stichting niet meer dan het bestaan van een bestuur
(zie hoofdstuk 8). Het besturen van de stichting omvat in de eerste plaats het zorgen
voor de verwezenlijking van haar doel.4 Het bestuur omvat in de tweede plaats het
leidinggeven aan en zorgen voor een goede taakvervulling van de stichting, voor
haar deelneming aan het maatschappelijk verkeer en voor het functioneren van
haar apparaat.5 Als het bestuur het enige orgaan is binnen de stichting, dan vinden
daar de discussies over het beleid en de strategie plaats. Algemeen wordt aangenomen dat het bestuur het algemene beleid van de stichting bepaalt.6 De eenvoudige
structuur van de stichting kan, in vergelijking met de structuur van de vereniging,
nadelen hebben:
a. Bij een vereniging kunnen de taken worden verdeeld en kan overleg tussen
organen plaatsvinden. De algemene vergadering houdt zich daarin met het
beleid op termijn bezig, het bestuur met de dagelijkse gang van zaken en de
uitvoering van het beleid. Bij een stichting kan het, zeker als de taak en het
werkterrein van de stichting groot zijn, voor één bestuur bezwaarlijk zijn
zonder overleg met anderen én het beleid te bepalen én dit uit te voeren.
b. Bij een vereniging houdt de algemene vergadering toezicht, zij controleert de
boeken en jaarstukken – of laat dat doen door een kascommissie – en kan
als een bestuurder onjuist handelt tot schorsing of ontslag overgaan. Een
stichtingsbestuur kan, indien er geen raad van toezicht of raad van commissarissen is ingesteld, vrijwel ongecontroleerd met een grote organisatie werken
en met veel, in het algemeen door buitenstaanders verschaft, geld omgaan.
Naar huidig recht zijn de onder a en b gesignaleerde problemen niet onoplosbaar.
Ad a. De stichting zal zich steeds aanpassen aan de eisen die haar werkzaamheden
aan haar organisatie stellen. In de statuten moet dit worden voorzien door de oprichters en door degenen die later de statuten mogen wijzigen (zie par. 15.1.1 e.v.).
De statuten zullen ruimte moeten bieden aan de noodzakelijke organisatie.
De volgende figuren komen bij de stichting geregeld voor, zonder dat hiervoor
(vooralsnog) een wettelijke grondslag bestaat:
– een algemeen bestuur naast een dagelijks bestuur, waarbij de taken worden
verdeeld;
– een deskundige kascommissie, eventueel om een algemeen bestuur over de
handel en wandel van het dagelijks bestuur voor te lichten;
– raden van commissarissen of raden van toezicht;
– raden of colleges van advies;
– colleges die zich min of meer zelfstandig bezighouden met een deel van de
werkzaamheden van de stichting, hetzij in een bepaald gebied, hetzij voor
bepaalde onderwerpen.

4.
5.
6.
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Zie Rb. Amsterdam 11 november 2009, JOR 2010/123 (Stichting Derdengelden).
Zie Hof ’s-Gravenhage 1 juni 2010, JIN 2010/451 (Stichting TBH).
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/125 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 185.
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De vraag kan zich voordoen of alle raden, colleges, commissies en dergelijke ook
organen van de stichting zijn. Het begrip orgaan is juridisch niet duidelijk omlijnd.
Deze vraag is van belang voor de stichting, omdat de organen een rol spelen bij
het uitkeringsverbod (zie par. 2.1.6). Als vuistregel kan men aanhouden dat van
een orgaan sprake is als een persoon of een groep personen op enig terrein aan de
statuten een zelfstandige functie en beslissingsmacht ontleent. In het algemeen
gaat men ervan uit dat Raden van Advies en raden van toezicht zo’n zelfstandige
functie vervullen.7 Discussie bestaat wel over de vraag of het bestuur gehouden is
zich te gedragen naar instructies van een ander orgaan of van derden.8
Ad b. Ter compensatie van het ontbreken van toezicht op het bestuur, voorziet de
wet thans in enkele gevallen in toezicht door de rechter. Dit toezicht vindt plaats
door middel van:
– het wijzigen van de statuten indien ongewijzigde handhaving van de statuten
zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn
gewild, en de statuten de mogelijkheid van wijziging niet voorzien of zij die
de bevoegdheid hebben zulks nalaten (art. 2:294 BW);
– het schorsen en ontslaan van bestuurders (art. 2:298 BW);
– het aanvullen van het bestuur indien het door de statuten voorgeschreven
bestuur niet voltallig is (art. 2:299 BW);
– het bevel aan het bestuur van een stichting haar boeken en bescheiden aan
het Openbaar Ministerie te tonen (art. 2:297 lid 2 BW);
– het op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie ontbinden
van de stichting (art. 2:301 BW).
2.1.3

Het ledenverbod

Een stichting onderscheidt zich organisatorisch van andere rechtspersonen doordat
zij een ledenverbod kent (art. 2:285 lid 2 BW), maar dat neemt niet weg dat het in
de praktijk vrij vaak voorkomt dat stichtingen statutaire deelnemers kennen,
waaronder aangeslotenen. Het gaat dan veelal om personen die een duurzame
band met de stichting hebben waaraan statutaire rechten en verplichtingen zijn
verbonden. De aansluiting vindt plaats door het sluiten van een contract daartoe
tussen de betrokkene en de stichting. In het contract zijn dan de rechten en verplichtingen van de aangeslotenen vermeld. Aangeslotenen kunnen personen zijn
die – bijvoorbeeld jaarlijks – een financiële bijdrage aan de stichting leveren,
zoals donateurs. Afgesproken kan worden dat deze personen dan vervolgens kortingen krijgen bij bijvoorbeeld toegang tot gebouwen of evenementen en op boeken
of tijdschriften. Soms gaat het bij deze bij de stichting betrokken personen om zeer
grote aantallen. Zij worden vaak ten onrechte als leden aangeduid. Deze personen
zijn ook geen leden, omdat zij de rechten missen die leden behoren te hebben.
7.
8.

Een belangrijk arrest voor de omlijning van het orgaanbegrip is het arrest inzake de Geestelijk
Leider, HR 12 mei 2000, JOR 2000/145.
Asser/Rensen 2-III* 2017/334 is hierover positief nu het bestuur, ongeacht het bindend adviesrecht
of de instructiebevoegdheid van een ander orgaan, autonoom is om de instructie niet op te volgen
in het belang van de stichting. Anders: Schwarz 2000, die meent dat een beperking van de bestuursbevoegdheid ophoudt wanneer het bestuur het initiatief tot besturen wordt ontnomen of wanneer
het bestuur kan worden afgehouden van de mogelijkheid om op te treden overeenkomstig het door
hem uitgezette beleid.
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Daarenboven heeft het lidmaatschap specifieke kenmerken. Zie hierover hoofdstuk 13.
De vraag rijst waar de grens van het ledenverbod ligt. Deze vraag komt met name
op in verband met stichtingen in de semipublieke sector, zoals woningcorporaties,
zorginstellingen en onderwijsinstellingen.9 De wetgever heeft het niet wenselijk
geacht dat er in een stichting naast het bestuur een orgaan is dat functioneert als
een algemene ledenvergadering. Wezenlijke bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn:
– het schorsen en ontslaan van bestuurders;
– het nemen van besluiten tot statutenwijziging;
– het nemen van een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon.
Indien een stichting – naast het bestuur – een orgaan kent dat de hiervoor genoemde
combinatie van bevoegdheden heeft, dan overtreedt zij vrijwel zeker het ledenverbod. De wet noemt twee gevallen waar twijfel zou kunnen bestaan omtrent overschrijding van het ledenverbod. Het eerste geval betreft deelneming aan een pensioenfonds of een fonds in de zin van art. 7:631 lid 2 onderdeel c BW (art. 2:304
lid 1 BW). Het tweede geval betreft de situatie waarin een of meer personen in de
lege plaatsen van stichtingsorganen voorzien (art. 2:285 lid 2 BW). Het feit dat een
of meer personen mogen beslissen over de vervulling van vacatures in een stichtingsorgaan maakt hen nog niet tot leden. Deze personen vormen op grond van
deze bevoegdheid zelf een orgaan. Aangenomen kan worden dat als zij mogen
beslissen over de eigen samenstelling en de samenstelling van ten minste de helft
van het bestuur, dat dan het ledenverbod overtreden zal zijn. Het gaat aldus om
overwegende zeggenschap over de structuur, inrichting en samenstelling van de
stichtingsorganen.10
2.1.4

Reëel vermogen

Er bestaan veel verschillende soorten stichtingen. Te denken valt aan (1) een van
oudsher zeer rijke stichting die liefdadigheid heeft betracht op een gebied waar
dat vrijwel overbodig is geworden; (2) een grote stichting met talrijke activiteiten – bijvoorbeeld op het gebied van de natuurbescherming – die veel geld en
mankracht eisen; (3) een stichting die door vrijwilligerswerk een idee wil verspreiden; (4) een kleine stichting die zich met zeer kostbare medische research bezighoudt; en (5) een door een klein aantal idealisten opgezette stichting die wereldwijd
campagne voor haar doel wil voeren.
Voor alle stichtingen geldt dat zij geld nodig hebben en dat zij een bepaald plan
hebben om tot verwezenlijking van het doel te geraken en om aan het daarvoor
benodigde geld te komen.
De traditionele opvatting is dat vermogensafzondering een eis is voor het rechtsgeldig bestaan van de stichting. Om die reden pleegt bij de oprichting van een stichting
vermogen voor haar te worden afgezonderd, maar dit is niet noodzakelijk. Dit kan
en mag een symbolisch bedrag zijn.
9.
10.
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Zie hierover uitgebreid M.J. van Uchelen-Schipper, ‘Rechtskenmerken van de stichting. Wanneer
is sprake van spanning met het ledenverbod?’, WPNR 2014, afl. 7041.
Vgl. over het ledenverbod onder meer Pitlo/Raaijmakers 2006, par. 10.3, Overes, GS Rechtspersonen,
art. 285, Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 26-29, Mohr 1978 en Asser/Rensen 2-III* 2017/326.
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2.1.5

2.1

Wettelijke voorschriften ten aanzien van het vermogen

De wet stelt de eis van vermogensafzondering ten behoeve van de stichting niet.
De beschikbaarheid van vermogen speelt slechts een rol in art. 2:301 lid 1 BW: bij
onvoldoende vermogen kan ontbinding dreigen. De wet bepaalt dat een stichting
door de rechtbank kan worden ontbonden wanneer:
– het vermogen van de stichting volstrekt ontoereikend is voor de verwezenlijking van haar doel; dat wil zeggen dat het vermogen onvoldoende moet zijn
en blijven;
– de mogelijkheid dat voldoende vermogen op een of andere wijze binnen afzienbare tijd zal worden verkregen in hoge mate onwaarschijnlijk is; als
vaststaat dat de stichting onvoldoende vermogen heeft, dan moet nog worden
onderzocht of daarin verandering kan komen;
– het doel is bereikt of niet meer bereikt kan worden. Wijziging van het doel is
in principe mogelijk, hetzij bij een gewone statutenwijziging in de zin van
art. 2:293 BW, hetzij door de rechter op grond van art. 2:294 BW, indien in
de statuten van de stichting de mogelijkheid tot statutenwijziging ontbreekt.
Slechts indien wijziging van het doel niet mogelijk is, kan de rechter tot ontbinding overgaan. Door middel van wijziging van de statuten, kan ontbinding
worden voorkomen.
2.1.6

Het uitkeringsverbod

Op grond van art. 2:285 lid 3 BW mag het doel van de stichting niet inhouden het
doen van uitkeringen aan:
– haar oprichter(s);
– degenen die deel uitmaken van haar organen (zie par. 2.1.2); hieronder dienen
te worden verstaan alle (rechts)personen aan wie beslissingsmacht is gegeven:
bestuurders, commissarissen, zij die een benoemingsrecht hebben en zij die
toestemming moeten geven voor de uitkeringen e.d.11
Aan anderen dan de hiervoor genoemden mag de stichting alleen uitkeringen doen
als deze een ideële of sociale strekking hebben. Het uitkeringsverbod roept in de
literatuur en praktijk veel vragen op, met name in relatie tot steunstichtingen en
bij het opzetten van bepaalde vormen van familiestichtingen.12 Uitkeringen in de
zin van art. 2:285 lid 3 BW zijn prestaties (een juridische term waar ook feitelijke
handelingen onder vallen) waar geen of een ongelijkwaardige prestatie tegenover
staat. Zie over de prestatie van de stichting waar wel een gelijkwaardige prestatie
tegenover staat par. 2.1.7.
Het begrip uitkeringen omvat niet alleen uitkeringen in de vorm van geld, maar
ook het toekennen van voordelen in andere vorm vallen daaronder. Het bedrijven
van liefdadigheid, het financieel steunen van natuurbescherming, het stimuleren
van wetenschappelijk onderzoek, het subsidiëren van studentenverenigingen en
11.

12.

Vgl. W.J.M. van Veen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting revisited’, in: Met recht betrokken, Opstellen
aangeboden aan prof.mr. T.J. van der Ploeg, Deventer: Kluwer 2012, p. 391 en T.F.H. Reijnen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie’, WPNR 2013, afl. 6989.
Zie hierover G.M. ter Huurne, ‘De familiestichting: een nieuwe rechtsvorm’, in: A-T-D (Van Schilfgaarde-bundel), Deventer: Kluwer 2000, p. 193 e.v.
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dergelijke zijn toelaatbare uitkeringen. Het zijn typisch terreinen waarop stichtingen
actief plegen te zijn en juist ook uitkeringen plegen te doen. Niet toegestaan zijn
bijvoorbeeld het geven van winstaanspraken aan derden of het uitgeven van
winstdelende obligaties. In het algemeen wordt geoordeeld dat bestuurdersbeloningen niet strijdig zijn met het uitkeringsverbod, maar de beloning moet wel in redelijke verhouding staan tot het werk dat de bestuurder verricht.13 De stichting mag
verboden uitkeringen als hier bedoeld ook niet incidenteel doen. Dat is anders dan
bij de vereniging (zie par. 3.1.3). Die mag geen winst verdelen onder de leden, maar
wel (toevallig) gemaakte winst uitkeren. De wet tracht de stichting werkzaam te
houden op het voor de stichtingen geëigende gebied. Het statutaire doel speelt bij
een stichting een prominentere rol dan bij de andere in Boek 2 BW geregelde
rechtspersonen. De stichting mag geen verkapte vennootschap worden. Evenmin
mag zij een soort schaduwpersoon naast een of meer natuurlijke personen worden
waarin privévermogen ongemerkt een eigen leven kan gaan leiden. Een stichting
mag wél winst maken. Zij mag zelfs commercieel actief zijn. Zij mag echter het
verdiende geld niet besteden aan het doen van verboden uitkeringen. Wanneer er
verboden uitkeringen plaatsvinden, kan de rechtbank de stichting ontbinden (art.
2:21 lid 3 BW). Betalingen die zijn verricht in strijd met het uitkeringsverbod zijn
onverschuldigd betaald.
2.1.7

Betalingen die de stichting wél mag verrichten

Ter onderscheiding van de in par. 2.1.6 genoemde uitkeringen spreken wij hier
van betalingen. Dit om aan te geven dat het gaat over handelingen die voor de
stichting in beginsel niet verboden zijn. Is er sprake van een (naar het oordeel van
de betrokkenen) gelijkwaardige tegenprestatie, dan kan men van een (geoorloofde)
betaling spreken. Hierbij valt te denken aan:
– niet-bovenmatige vergoedingen aan bestuurders voor gemaakte onkosten;
– honorering van het werk van bestuurders;
– uitbetaling van loon en salaris aan personen in dienst van de stichting;
– bijzondere prestaties waar een tegenprestatie tegenover staat, zoals het verschaffen van korting op de toegang tot een park aan degenen die een jaarlijkse
bijdrage betalen;
– uitbetalen van een pensioen door een pensioenstichting aan degenen die
daarop aanspraak kunnen maken.
De wet zondert – kort gezegd – de activiteiten van pensioenfondsen uitdrukkelijk
uit van de verbodsbepalingen. Stichtingen mogen – mits ze aan de daarvoor gestelde bijzondere eisen voldoen – als pensioenfonds functioneren. Dus wie bij een
pensioenfonds is aangesloten (de deelnemer in een pensioenstichting) geldt niet
als (verboden) lid van de stichting.

13.

Zie hierover uitgebreid W.J.M. van Veen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting revisited’, TvOB
2013, p. 132. Zie in dit verband ook Rb. Zwolle-Lelystad 1 augustus 2007, JRV 2008/26.
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2.1.8

2.1

Gevolgen van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen14 beoogt de kwaliteit van het
toezicht te verbeteren. Zo biedt het wetsvoorstel voor de stichting een uitdrukkelijke
grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan. Daarnaast is van
belang dat de regels die betrekking hebben op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan worden opgenomen in
Boek 2 BW. De aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van alle in
Boek 2 BW geregelde rechtspersonen wordt geüniformeerd en aangescherpt. Ook
wordt de huidige ontslagregeling van art. 2:298 BW gewijzigd. Voorgesteld wordt
om de gronden voor ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen
uit te breiden. De huidige ontslaggronden voor stichtingsbestuurders15 worden als
te beperkt ervaren in de praktijk, waardoor de continuïteit van stichtingen in gevaar
kan komen. Voorgesteld wordt dat ontslag mogelijk is wegens verwaarlozing van
de taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens een ingrijpende wijziging van
omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn functie in redelijkheid
niet kan worden geduld of wegens niet-nakoming van een bepaald bevel van de
voorzieningenrechter.16 Voor de formulering van deze ontslaggronden is derhalve
aansluiting gezocht bij de wettelijke regeling van het ontslag van een commissaris
van een structuurvennootschap door de Ondernemingskamer.17 Het wetsvoorstel
maakt het vervolgens mogelijk dat ook het toezichthoudend orgaan onderworpen
wordt aan een vorm van toezicht door de ontslagcriteria voor stichtingsbestuurders
van overeenkomstige toepassing te verklaren op de leden van het toezichthoudend
orgaan.

14.

15.
16.

17.

MvT Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren
van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering
van enkele bepalingen daaromtrent voor alle rechtspersonen, p. 8. Zie ook hoofdstuk 14.
Deze ontslaggronden bestaan uit (i) iets doen of nalaten in strijd met de wet of (ii) statuten of
(iii) zich schuldig maken aan wanbeheer.
Art. 2:298 lid 1 sub a BW (voorstel) luidt: ‘Een bestuurder kan op verzoek van een belanghebbende
of van het Openbaar Ministerie door de rechtbank worden ontslagen wegens verwaarlozing van
zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden
op grond waarvan het voortduren van zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld
of wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank
ingevolge artikel 297 gegeven bevel’.
Vergelijk art. 2:161 lid 2 en art. 2:271 lid 2 BW.
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Hoofdstuk 3
Kenmerken van de vereniging
Dr. M. Koelemeijer

3.1

De kenmerken

3.1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kenmerken van de vereniging centraal. Het verenigingsrecht maakt deel uit van Boek 2 BW.1 Hierin is een vrij uitgebreide regeling betreffende de structuur en inrichting van de vereniging opgenomen. De voor de wetgever
wezenlijke zaken als de materiële af bakening van de vereniging (art. 2:26 BW),
rechtspositie van leden, de bevoegdheden van de algemene vergadering en het
bestuur worden grotendeels dwingend voorgeschreven. Dit geldt zowel voor de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de zogenoemde ‘formele’ vereniging,
als voor de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, ook wel de ‘informele’
vereniging genoemd. De laatstgenoemde hoeft haar statuten niet vast te leggen in
een notariële akte. De wetgever verbindt daaraan belangrijke consequenties. Zo
kan een informele vereniging niet afwijken van het regelend recht van Boek 2 BW
(zie art. 2:52 BW). Zie voor andere consequenties par. 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.6.
3.1.2

Formele en materiële kenmerken van de vereniging

In art. 2:26 lid 1 BW wordt een vereniging omschreven als een rechtspersoon met
leden die gericht is op een bepaald doel. De vereniging is een samenwerkingsverband
van personen, gericht op het doel zoals omschreven in de statuten van de vereniging
(art. 2:27 lid 4 sub b BW).
Het doel waarvoor een vereniging wordt opgericht kent in de praktijk een grote
variëteit, maar dit doel mag niet zijn het behalen van winst ter uitkering aan de
leden of het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden (art. 2:26 lid
3 BW jo. art. 2:53 lid 1 en 2 BW). Vooral met dit laatste onderscheidt een vereniging
zich van de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Een vereniging die
winst uitkeert aan haar leden kan door de rechter worden ontbonden op grond
van art. 2:21 lid 3 BW. Het begrip winst moet niet ruim worden opgevat. Zo is het
verlenen van kortingen aan leden of bepaalde dienstverrichtingen aan de leden
niet te beschouwen als verdeling van winst.
Een vereniging moet door ten minste twee personen worden opgericht. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een vereniging oprichten. Aantasting
van de oprichtingshandeling of wegvallen van de deelneming van oprichters betekent nog geen aantasting van het bestaan van de vereniging (art. 2:4 lid 2 BW). De
oprichting van een vereniging kan vormvrij geschieden. Meestal worden de oprich1.

Zie over het verenigingsrecht Dijk & Van der Ploeg 2013, hoofdstuk 2, Asser/Rensen 2-III* 2017/10198, Stille en Overes, GS Rechtspersonen, titel 2, Pitlo/Raaijmakers 2006, hoofdstuk 8 en Kollen 2007.
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ters de eerste leden van de vereniging. Het oprichten van een vereniging impliceert
dat een rechtspersoon wordt opgericht. Een vereniging moet als een zelfstandig
georganiseerd lichaam kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer. Dit lichaam moet
een eigen identiteit hebben, onderscheiden van die van de leden. Of sprake is van
een vereniging in de zin van de wet hangt af van de omstandigheden van het geval.
Het deelnemen aan het rechtsverkeer kan blijken uit bijvoorbeeld de naam van de
organisatie, de plaats van vestiging (bijvoorbeeld het adres van de secretaris), op
welke naam een factuur is gesteld, een bank- of gironummer dat wordt gebruikt
voor betalingen en het bestaan van regels waaruit blijkt wie voor de organisatie
kan optreden. Uit het bestaan van voornoemde uiterlijkheden, kan worden afgeleid
dat een samenwerkingsverband heeft deelgenomen aan het rechtsverkeer en als
een vereniging moet worden beschouwd.2
De in de vereniging geldende regels moeten kenbaar zijn voor leden en daarom is
het noodzakelijk dat afspraken worden vastgelegd in statuten, eventueel reglementen en besluiten. Statuten hoeven bij de informele vereniging echter niet op schrift
te zijn gesteld (al is het verstandig dat wél te doen, zie hierna par. 3.1.4, 3.1.5 en
3.1.6). De statuten vormen de inhoud van de betrekking die tussen de vereniging
en haar leden bestaat, welke betrekking wordt aangeduid als lidmaatschapsverhouding.3
Aan het lidmaatschap van een vereniging zijn gewoonlijk rechten en verplichtingen
verbonden. De inhoud van het lidmaatschap van een vereniging wordt bepaald
door de wet, de statuten, bevoegdelijk genomen besluiten van de vereniging en de
redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW.4 Een uitvoerige wettelijke regeling
hieromtrent ontbreekt. Dit is ook niet mogelijk vanwege de grote diversiteit van
verenigingen. Het lidmaatschap wordt besproken in par. 1.4.4 en in hoofdstuk 13.
Zie voor bijzondere constructies in dit verband ook hoofdstuk 17.
3.1.3

Het beperkte doel van de vereniging

Een vereniging zonder doel is niet goed denkbaar. Met het doel wordt richting gegeven aan de activiteiten van de vereniging. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is verplicht haar doel in de statuten te vermelden (art. 2:27 lid 4 BW).
Het statutaire doel is voor de vereniging normatief en het bindt de organen van de
vereniging. Verenigingen zijn vrij in de keuze van hun doel, behoudens twee beperkingen. In de eerste plaats mag het doel niet in strijd zijn met de openbare orde
(art. 2:20 lid 2 BW). In de tweede plaats mag de vereniging niet als doel hebben het
verdelen van winst onder de leden (art. 2:26 lid 3 BW). Dit verbod voorkomt dat
een vereniging een verkapte vennootschap of coöperatie wordt.
Het verbod gaat niet het maken van winst op zichzelf tegen. Ook zal een verdeling
van een toevallige bate onder de leden er niet door worden getroffen. Indien bijvoorbeeld een verkoop zoveel oplevert dat de vereniging geld over heeft, dan mag
zij een uitkering doen aan de leden. Het verbod van winstverdeling raakt niet de
2.
3.
4.
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Zie in dit verband een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 26 april 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:3406.
Vergelijk ook Asser/Rensen 2-III* 2017/42.
Er bestaat een grote vrijheid bij het inhoud geven van het lidmaatschap. Zie hierover Galle 2005,
p. 389.
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verdeling van een positief liquidatiesaldo onder de leden als de statuten geen andere bestemming aan het saldo geven (zie par. 25.8).5 Bij het doen van een uitkering
aan de leden moet men er echter wel rekening mee houden dat de leden in beginsel
gelijk zijn en dat zij dus gelijke aanspraken op het uit te keren bedrag kunnen
doen gelden.
3.1.4

Typen vereniging

De wet stelt géén formele eisen aan verenigingen of aan hun oprichting. Elke vereniging, formeel of informeel, is rechtspersoon. Voor beide verenigingen geldt dat
ze worden opgericht bij meerzijdige rechtshandeling, dat wil zeggen dat ten minste
twee personen de wil moeten hebben gehad om een vereniging op te richten. Het
onderscheid tussen de twee soorten verenigingen is gelegen in de rechtsbevoegdheid.
De informele vereniging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid en een formele vereniging
heeft volledige rechtsbevoegdheid. Beperkt rechtsbevoegd is de vereniging waarvan de
statuten niet in een notariële akte vastliggen. Zijn de statuten wél in een notariële
akte opgenomen, dan is de vereniging volledig rechtsbevoegd. In par. 3.1.5 en 3.1.6
wordt uitgelegd wat beperkte en volledige rechtsbevoegdheid inhoudt. De statuten
kunnen al bij de oprichting in een notariële akte worden opgenomen (zij moeten
dan deel uitmaken van de oprichtingsakte, zie par. 5.1.1). De algemene vergadering
kan als de vereniging al bestaat, alsnog besluiten haar statuten in een notariële
akte te laten vastleggen. Zijn ze daarin vastgelegd, dan is ook die vereniging volledig
rechtsbevoegd geworden.
Het feit dat de statuten in een notariële akte vastliggen, betekent niet alleen dat
de vereniging volledig rechtsbevoegd is. Dit legt haar ook verplichtingen op. Zo
moet zij bepaalde inschrijvingen in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel doen (vgl. par. 5.10) en kan statutenwijziging alleen nog maar door middel van
een notariële akte plaatsvinden.
3.1.5

Formele vereniging

Boek 2 BW duidt de formele vereniging verschillend aan. In art. 2:27 lid 1 BW
wordt melding gemaakt van een vereniging die is opgericht bij notariële akte en
in art. 2:43 lid 5 BW wordt gesproken van een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid heeft. Soms wordt in de praktijk wel gesproken over ‘notariële vereniging’. Gangbaar is echter het begrip ‘formele vereniging’. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid geldt als een volwaardige vereniging die als rechtspersoon
deelneemt aan het rechtsverkeer en het maatschappelijke verkeer.
3.1.6

Informele vereniging

De vereniging die niet beschikt over statuten die zijn opgenomen in een notariële
akte wordt door de wet aangeduid als een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid. In de praktijk wordt dit type vereniging vaak aangeduid als vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid of informele vereniging. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is destijds als nieuwe rechtsfiguur geïntroduceerd om
5.

Zie art. 2:23b lid 1 BW.
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de ledenorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid zo veel mogelijk terug te dringen.
Dit in het belang van derden, die zich bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid niet alleen kunnen verhalen op de bestuursleden en degenen die handelden, maar ook op de vereniging zelf. De oprichting van een informele vereniging
is vormvrij en dus op verschillende manieren mogelijk. In de rechtspraak van zowel
de bestuursrechter als de civiele rechter zijn drie cumulatieve vereisten geformuleerd
om te beoordelen of sprake is van een informele vereniging. Er moet sprake zijn
van (1) een ledenbestand, (2) een organisatorisch verband opgericht voor een bepaald
doel (waarbij sprake is van regelmatige ledenvergaderingen, een bestuur en samenwerking gericht op enige continuïteit), en (3) het organisatorisch verband moet als
eenheid deelnemen aan het rechtsverkeer.6
Beperkte rechtsbevoegdheid houdt het volgende in:
a. De beperkt rechtsbevoegde vereniging kan geen registergoederen verkrijgen. Het
voornaamste kenmerk van registergoederen is dat de overdracht ervan in een
openbaar register moet worden ingeschreven. Een belangrijke groep registergoederen vormen de onroerende zaken. Overdracht hiervan aan bijvoorbeeld een koper
vindt pas plaats als de notariële transportakte in het daartoe bestemde register
wordt ingeschreven. Andere registergoederen zijn schepen en luchtvaartuigen.
Een beperkt rechtsbevoegde vereniging kan deze registergoederen niet verkrijgen.
Dit betekent dat zij er geen eigenares van kan worden. Een beperkt rechtsbevoegde
vereniging kan een koopovereenkomst ten aanzien van een huis sluiten. Daarmee
is ze nog geen eigenares. Dat wordt zij pas doordat een notariële akte van de overdracht wordt opgemaakt (de transportakte) en vervolgens ingeschreven. Op het
moment van de inschrijving verkrijgt ze het huis. Op dat moment moet zij dus
volledig rechtsbevoegd zijn. Dat zij anders het goed niet kan verkrijgen betekent
dus dat de koopovereenkomst, waarbij zij zich heeft verplicht het huis te zullen
aanvaarden (en te betalen), geen effect kan hebben. Men zal mogelijk wel kunnen
aannemen dat zij zich door de koopovereenkomst te sluiten, tegenover de verkoper
verplicht haar statuten tijdig in een notariële akte onder te brengen.
b. De beperkt rechtsbevoegde vereniging kan geen erfgenaam zijn. Erfgenaam wordt
men op het moment van overlijden van de erflater. Is een vereniging dus tot erfgenaam benoemd, maar op het moment van overlijden van de erflater beperkt
rechtsbevoegd, dan is deze onbekwaam te erven (en gaat de erfenis naar de andere
erfgenamen). Erfgenaam is degene die de gehele nalatenschap van de erflater of
een evenredig deel daarvan (dus inclusief een evenredig deel van de schulden van
de erflater) verkrijgt. Wie bij testament is aangewezen een bepaald bedrag of bepaalde goederen uit de nalatenschap te verkrijgen, is géén erfgenaam, maar legataris. Een informele vereniging kan wel legataris zijn. Echter, een legaat van een
onroerende zaak moet wel tot verkrijging daarvan leiden – door overdracht aan de
vereniging – en daarvoor is weer volledige rechtsbevoegdheid vereist.

6.
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Vgl. onder meer Asser/Rensen 2-III* 2017/21 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 45-49.
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c. De beperkt rechtsbevoegde vereniging kan geen partij zijn bij een juridische fusie
of splitsing (art. 2:308 lid 2 BW) en kan geen collectieve schadeactie instellen (art.
3:305a lid 1 BW).
d. Wordt een schuld van een beperkt rechtsbevoegde vereniging die het gevolg is
van een voor haar verrichte rechtshandeling opeisbaar, dan zijn haar bestuurders
daarvoor naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk. De reden voor het bestaan van
deze regel is dat de derde weinig inzicht heeft in de identiteit van de informele
vereniging en vaak zelfs de eenvoudigste gegevens over haar niet kent. Is de vereniging ingeschreven in het Handelsregister dan kan een derde zich op de hoogte
stellen van dergelijke gegevens. De wet bepaalt dat eerst, tegelijk met de vereniging,
haar bestuurders kunnen worden aangesproken voor zover zij niet hebben geweigerd de rechtshandeling waarover zij niet waren geraadpleegd voor hun verantwoording te nemen. Voorts bepaalt de wet dat bestuurders zelfs aansprakelijk
kunnen blijven na uittreden als bestuurder en ten slotte dat, als er niemand anders
naast de vereniging aansprakelijk is, degene die voor haar handelde aansprakelijk is,
ongeacht het antwoord op de vraag of dit een bestuurder was of is. De aansprakelijkheid blijft de bestuurder alleen bespaard als hij niet over de rechtshandeling
werd geraadpleegd en, toen zij hem bekend werd, heeft geweigerd haar voor zijn
verantwoording te nemen. Indien er geen aansprakelijke bestuurder is, rust de
hoofdelijke aansprakelijkheid op degene die in feite voor de vereniging handelde
bij het aangaan van de schuld. In de praktijk is dit de belangrijkste beperking in
de rechtsbevoegdheid van de informele vereniging. Vaak is dit de reden om een
beperkt rechtsbevoegde vereniging toch in het Handelsregister te laten inschrijven.
De vereniging en de aansprakelijke persoon (personen) moeten overigens onderling
uitmaken hoe de betaling aan de derde uiteindelijk plaatsvindt. De derde heeft
daar niets mee te maken. Ter illustratie het volgende voorbeeld:
De secretaris van een beperkt rechtsbevoegde tennisclub koopt voor de club tien
pakken kopieerpapier en vraagt de rekening op naam van de tennisclub te zetten.
De winkelier kan nu de rekening naar de tennisclub sturen maar ook, eventueel
tegelijkertijd, naar de secretaris. Bovendien kan hij een ander bestuurslid aanspreken, tenzij dit bestuurslid van de koop niet wist en weigert deze voor zijn verantwoording te nemen. In dit voorbeeld nemen wij aan dat dit laatste het geval is en
dat alleen de secretaris naast de vereniging aansprakelijk is. Zowel de club als de
secretaris is verplicht de rekening te voldoen. De secretaris mag de verkoper niet
doorverwijzen naar de tennisclub. Zie echter hiervoor onder d voor de situatie na
inschrijving van de informele vereniging in het Handelsregister. Wie betaalt, is
voor de verkoper niet van belang. Dat maken de secretaris en de vereniging onderling uit. Als de secretaris betaalt, zal hij – we gaan ervan uit dat hij bevoegd optrad
(zie par. 12.1.4) – op zijn beurt betaling kunnen eisen van de vereniging.
Juridisch geformuleerd luidt dit voorbeeld als volgt. De vereniging is – dat nemen
wij aan – gebonden aan de rechtshandeling die de secretaris verrichtte. De derde,
die met de vereniging een overeenkomst heeft gesloten, mag voor betaling van zijn
vordering zowel de vereniging als haar bestuurders aanspreken. Zij zijn hoofdelijk
aansprakelijk. Dat wil zeggen dat de derde elk voor het geheel (in dit geval de gehele koopprijs) mag aanspreken. De schuld is voldaan als de verkoper het gehele
bedrag van zijn vordering (de gehele koopprijs) heeft ontvangen. Heeft een bestuur-
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der deze vordering aan de verkoper voldaan, dan heeft hij verhaal (regres) op de
vereniging. Deze werd immers bevoegd vertegenwoordigd en is dus gebonden.
3.1.7

Inschrijving van een informele vereniging

Vooral de aansprakelijkheid naast de vereniging jaagt veel bestuurders van informele verenigingen schrik aan en vormt aanleiding om de vereniging toch in het
Handelsregister in te schrijven. Dan is degene die aansprakelijk is op grond van de
in par. 3.1.5 besproken regeling alleen aansprakelijk indien en voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging zelf niet aan haar verplichting zal
voldoen. Hierbij tekenen wij het volgende aan.
a. De bestuurders van een beperkt rechtsbevoegde vereniging kunnen vrijwillig tot
haar inschrijving overgaan. Bestuurders van formele verenigingen zijn daartoe
verplicht (zie par. 5.10). De inschrijving vindt plaats in het Handelsregister. Dit
wordt gehouden door de Kamer van Koophandel van het gebied waarin de vereniging is gevestigd. De woonplaats kan een in de statuten genoemde plaats van vestiging zijn, maar ook de plaats waar het feitelijk adres van de vereniging is (zie par.
5.4.2). Heeft de beperkt rechtsbevoegde vereniging op schrift gestelde statuten (dat
hoeft echter niet; zie par. 3.1.4), dan moet bij dezelfde Kamer van Koophandel een
afschrift van die statuten worden neergelegd. Ook moeten gegevens omtrent bestuurders, vertegenwoordigers en gevolmachtigden worden ingeschreven. Voor
deze inschrijving gelden dezelfde voorschriften als voor de verplichte inschrijving
van de formele vereniging.
b. Ook na inschrijving kan iemand voor een schuld van de vereniging naast haar
aansprakelijk zijn, maar niet hoofdelijk. De wederpartij mag hem na inschrijving
slechts aanspreken als hij éérst de vereniging heeft aangesproken. Deze kan hij nu
immers zelf vinden.
c. Is de vereniging door de derde aangesproken en voldoet zij niet (geheel) aan haar
verplichting en maakt de derde dit aannemelijk, dan kan hij de bestuurder of vertegenwoordiger aanspreken. De derde zal voor zichzelf zekerheid moeten hebben dat
de vereniging niet (geheel) aan haar verplichtingen zal voldoen. Hij kan deze zekerheid verkrijgen door haar schriftelijk tot betaling/nakoming te manen en hiervoor
een – redelijke – termijn te stellen. Komt er geen antwoord of een weigering,
dan kan hij de aansprakelijke bestuurder of vertegenwoordiger duidelijk maken
dat de vereniging niet aan haar verplichtingen voldoet, en vervolgens deze aanspreken.
3.2

Aanpassing verenigingsrecht

Het verenigingsrecht zal naar verwachting worden aangepast wat betreft het wettelijke interne en externe toezicht conform de N.V.- en B.V.-regeling. Met het
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen7 wordt een voor alle rechtsperso7.
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Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van
de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van
enkele bepalingen daaromtrent voor alle rechtspersonen, Kamerstukken II 2015/16, 34491. Zie hier-
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nen geldende uniforme regeling geïntroduceerd, zulks ter verbetering van de
kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in semipublieke
sectoren. Het wetsvoorstel beoogt, op dezelfde wijze als voor N.V.’s en B.V.’s, te
regelen dat (i) bestuurders en toezichthouders zich bij hun vervulling van hun taak
moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de met die rechtspersoon
verbonden organisatie, (ii) bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig
belang zich moeten onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming, (iii) bestuurders en toezichthouders aansprakelijk kunnen zijn voor schade
als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling en (iv) in het geval van een faillissement
dat in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling bestuurders
en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor een tekort in de
boedel.

omtrent ook P.J. Dortmond, ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’, Ondernemingsrecht 2014/60,
P.H.N. Quist & G.J.C. Rensen, ‘De algemene bepalingen in het wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen’, WPNR 2017/7162 en J.M. de Jongh, ‘Bestuur en toezicht rechtspersonen in vogelvlucht’, Ondernemingsrecht 2017/102.
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Hoofdstuk 4
De oprichting van de stichting
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

4.1

Oprichting

4.1.1

Algemeen

Volgens de wet is een stichting een door een rechtshandeling in het leven geroepen
(opgerichte) rechtspersoon (zie voor het begrip ‘rechtspersoon’ par. 1.1.1 e.v.) die
geen leden kent en die met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een
in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.1 Zie ook hoofdstuk 2. Een stichting
kan alleen worden opgericht:
a. bij afzonderlijke notariële akte; of
b. door middel van een openbaar testament, hetgeen in een andere dan de Nederlandse of de Friese taal kan luiden.
Overigens spreekt art. 2:286 lid 1 BW alleen over het vereiste van de oprichting bij
notariële akte. Deze akte hoeft geen kracht van authenticiteit te hebben, tenzij de
stichting in het leven is geroepen en ontstaat bij uiterste wilsbeschikking. Dit volgt
uit art. 2:285 lid 2 jo. art. 2:4 lid 1 tweede volzin BW.2
4.1.2

Notariële akte van oprichting

De rechtshandeling van de oprichting van een stichting moet bij notariële akte
plaatsvinden. Een notariële akte is een door een daartoe bevoegde notaris volgens
wettelijke eisen opgemaakt stuk. Een stichting kan door een eenzijdige rechtshandeling, dat wil zeggen door één persoon, worden opgericht. De wet sluit echter niet
uit dat een stichting door een meerzijdige rechtshandeling, dat wil zeggen door
twee of meer personen, wordt opgericht. Onder personen dienen zowel natuurlijke
personen (mensen) als rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, B.V.’s, enzovoort)
te worden verstaan.
De personen die de stichting gaan oprichten moeten voor de notaris verschijnen
of daartoe een schriftelijke volmacht afgeven. De notariële akte kan in de Nederlandse taal of, indien de stichting haar zetel heeft in de provincie Fryslân, in de
Friese taal worden verleden. In de akte is opgenomen:
a. de verklaring van de oprichters dat zij een stichting willen oprichten; en
b. de verklaring van de oprichters dat zij voor die stichting (de daarna volgende)
statuten vaststellen.3

1.
2.
3.

Art. 2:285 lid 1 BW.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/311, p. 366 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 53.
Art. 2:285 lid 2 BW.
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4.1
4.1.3

OPRICHTING

Testament

Een persoon (erflater) kan bij testament een stichting in het leven roepen. Wanneer
deze erflater tevens bij testament een bepaalde geldsom of andere vermogensbestanddelen heeft vermaakt aan die stichting, is de stichting erfgenaam of legataris
van die vermogensbestanddelen. Een stichting kan slechts worden opgericht bij
openbaar testament en niet via een andere testamentvorm, zoals een besloten testament, een geheim testament of een codicil. Doet men dit toch, dan stelt de wet
dat deze beschikking wordt aangemerkt als een aan de gezamenlijke erfgenamen
opgelegde last om de stichting op te richten (dit geldt echter niet voor het codicil).
Indien de erfgenamen hier niet toe overgaan, kunnen zij tot de oprichting worden
veroordeeld.4
4.1.4

Oprichtingsgebreken; non-existente stichting

Indien aan een aantal hierna genoemde, voor de oprichting van een stichting
voorgeschreven formaliteiten niet, niet geheel of op onjuiste wijze is voldaan,
spreekt men van een oprichtingsgebrek. Een dergelijk gebrek maakt de stichting
niet zonder meer nietig (dat wil zeggen niet bestaand). Het Openbaar Ministerie
kan (via de officier van justitie in het arrondissement van de bevoegde rechtbank)
de ontbinding van de stichting bij de rechter vorderen. Een belanghebbende alsmede
het Openbaar Ministerie kan dit ontbindingsverzoek op eigen initiatief of op verzoek
van een belanghebbende aan de rechter voorleggen.
Men onderscheidt de volgende oprichtingsgebreken:
a. de notariële oprichtingsakte van de stichting voldoet niet aan de in par. 4.2.1
te bespreken minimumeisen;
b. de notariële oprichtingsakte van de stichting heeft een gebrek waardoor zij
geen ‘authentieke akte’ is (bijvoorbeeld de oprichter stond in een door de wet
verboden familieverhouding tot de notaris of er is niet voldaan aan bepaalde
vormvereisten);
de oprichters van de stichting handelden onder invloed van een wilsgebrek
c.
(dwaling, dwang of bedrog);
d. de oprichters van de stichting waren niet handelingsbekwaam (minderjarigen,
geestelijk gestoorden en dergelijke).
De wet vereist voor de stichting om te kunnen ontstaan een ‘door een notaris ondertekende akte’. Is bijvoorbeeld de akte ondertekend door een kandidaat-notaris
die op het tijdstip van ondertekening niet als waarnemer was aangewezen, dan
ontstaat de stichting niet, dat wil zeggen is zij non-existent.5 Voor een stichting die
bij testament in het leven wordt geroepen, geldt bovendien de eis dat de akte
authentiek is (zie punt b hiervoor). Afgezien van het niet ondertekend zijn van de
notariële akte van oprichting en het ontbreken van kracht van authenticiteit leiden
andere oprichtingsgebreken niet tot non-existentie, maar slechts tot de mogelijkheid
van ontbinding op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie
door de rechtbank. De rechtbank biedt in de regel een termijn om het gebrek te
4.
5.

82

Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 51.
Art. 2:4 lid 1 BW.
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herstellen indien mogelijk. Men zie de regeling van art. 2:21 BW, waarbij met name
de gronden onder lid 1 onderdeel a (aan de totstandkoming kleven gebreken) en
b (de statuten voldoen niet aan de eisen van de wet) in dit verband van belang zijn.
4.2

De statuten van de stichting

4.2.1

Inhoud van de statuten

De notariële akte moet ingevolge de wet allereerst de zogenoemde oprichtingshandeling bevatten, dat wil zeggen een verklaring van de oprichters of hun gevolmachtigde dat de stichting in het leven wordt geroepen (zie par. 4.1.2). Voorts verlangt
de wet dat de akte van oprichting de statuten van de stichting bevat.6 De statuten
vormen de leefregels van de stichting. De statuten dienen ten minste de volgende
onderdelen te bevatten:
a. de naam van de stichting, waarvan het woord ‘stichting’ onderdeel dient te
zijn (zie par. 4.3);
b. het doel van de stichting (zie par. 4.5);
de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders (zie par. 4.6);
c.
d. de gemeente in Nederland waar de stichting haar zetel heeft (zie par. 4.4.1);
de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van
e.
ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.7
Naast deze dwingendrechtelijke bepalingen (dat zijn voorschriften waarvan niet
mag worden afgeweken) is het gebruikelijk en soms zelfs noodzakelijk in de statuten
ook aanvullende voorschriften op te nemen, met name ten aanzien van de organisatie en de inrichting van de stichting. Denk hierbij in het bijzonder aan de wijze
waarop de stichting haar doel onder meer wenst te bereiken (de middelen), de
wijze van schorsing van bestuurders, de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte, de procedure
voor het houden van bestuursvergaderingen, het boekjaar, de jaarrekening en regelingen inzake statutenwijziging en ontbinding van de stichting. Denkbaar is dat
binnen de stichting een raad van toezicht of ander toezichthoudend orgaan wordt
ingesteld. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in de zorg) is een dergelijk toezichthoudend orgaan verplicht (zie hoofdstuk 14). Indien deze aanvullende bepalingen
in de statuten in strijd zijn met dwingendrechtelijke voorschriften zijn zij nietig,
dat wil zeggen zij worden dan geacht niet te zijn geschreven. Naast statuten kennen
stichtingen ook reglementen (zie par. 4.2.3). Overigens kent de wet thans nog geen
bepaling in het stichtingenrecht die ziet op een mogelijk tegenstrijdig belang van
bestuurders. Het is echter raadzaam om daar bij de inrichting van de statuten reeds
bij oprichting aandacht aan te besteden.8 In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal de wet ook voor stichtingen voorzien in een regeling
omtrent tegenstrijdig belang (zie hoofdstuk 8).

6.
7.
8.

Art. 2:286 lid 3 BW.
Art. 2:286 lid 4 BW.
Zie hierover uitvoerig Asser/Rensen 2-III* 2017/336.
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Aansprakelijkheid van de notaris

De wet legt de notaris ten overstaan van wie de akte van oprichting van de stichting
wordt verleden, de verplichting op te zorgen dat de akte voldoet, aan de in par.
4.2.1 genoemde minimumeisen.9 Voldoet de akte niet aan deze minimumeisen,
dan is de notaris persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van degenen die daardoor
schade hebben geleden. Denk hierbij in het bijzonder aan de kosten die de stichting
heeft moeten maken om de gebreken in de akte te herstellen, eventueel in verband
met een gerechtelijke procedure (zie par. 4.1.4). Het feit dat de notaris instaat voor
het voldoen aan de minimumeisen betekent niet dat hij ook altijd moet instaan
voor de kwaliteit van de statuten. In sommige gevallen wordt de tekst van de statuten immers door de oprichter(s) opgesteld. Men kan dan niet van de notaris verlangen dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de niet door hem geredigeerde
tekst. Indien de tekst van de statuten die door de oprichters wordt aangedragen
niet aan de wettelijke vereisten voldoet of bijvoorbeeld in strijd is met de openbare
orde, zal de notaris waarschijnlijk weigeren de akte te verlijden. Dat kan ook indien
de oprichters – naar het oordeel van de notaris – niet bonafide zijn.10
4.2.3

Reglementen

In par. 4.2.1 is aangegeven welke bepalingen dwingendrechtelijk of aanvullend in
de statuten van de stichting worden vastgelegd. De organisatie van de stichting
komt met name tot uiting in de statutaire regeling die bij de oprichting van de
stichting wordt vastgesteld. In veel gevallen worden bepaalde regelingen betreffende
de stichting echter neergelegd in een reglement (bijvoorbeeld een huishoudelijk
reglement of een bestuursreglement). Enerzijds kunnen in een reglement bepaalde
statutair geregelde zaken nader worden uitgewerkt, anderzijds worden daarin
veelal zaken geregeld van informeel karakter (profielschets bestuur of raad van
toezicht, rooster van aftreden, commissies en werkgroepen, wijze van notulering,
archief en dergelijke). Het neerleggen van bepaalde regelingen in een reglement
en niet in de statuten heeft het voordeel dat het reglement zonder inachtneming
van bepaalde formaliteiten (er is geen vereiste van een notariële akte noch van een
deponering bij het Handelsregister) door het daartoe bevoegde orgaan kan worden
gewijzigd. Een reglement mag echter geen regelingen bevatten die in strijd zijn
met de statuten. Een besluit in strijd met een voorschrift in een reglement is vernietigbaar (art. 2:15 lid 1 onderdeel c BW). De wet geeft niet aan welk orgaan bevoegd is tot het opstellen en/of wijzigen van reglementen. Bij strijdigheid gaan de
statuten voor. Veelal wordt in de statuten geregeld wie bevoegd is tot het wijzigen
van een reglement; zo niet, dan is in beginsel het bestuur bevoegd. Indien de
stichting een toezichthoudend orgaan kent (raad van toezicht, raad van commissarissen) kan dit anders zijn. Dat hangt dan af van de regeling in de statuten.11
9.
10.

11.
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Art. 2:286 lid 5 BW.
In soortgelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 59-60. Zij wijzen daarbij op de rol van de notaris
uit hoofde van art. 3 e.v. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme om
een cliëntenonderzoek te doen naar de oprichters en de uiteindelijke belanghebbende. Op grond
van art. 16 van die wet moet de notaris ongebruikelijke transacties melden.
Zie over reglementen en hun verhouding tot de statuten en besluiten van de stichting Dijk & Van
der Ploeg 2013, par. 4.4 en Asser/Rensen 2-III* 2017/332.
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4.3

Naam van de stichting

De naam van de stichting moet in de statuten worden vermeld (zie par. 4.2.1). De
naam dient het woord ‘stichting’ te bevatten.12 De in het verleden ook wel gebezigde
term ‘fonds’ is dus niet (meer) voldoende. De wet stelt geen andere eisen, met dien
verstande dat rekening moet worden gehouden met algemene wettelijke bepalingen
die voorkomen dat er onrechtmatig wordt gehandeld. Zo dient de naam van de
stichting:
a. voldoende onderscheidend vermogen te bezitten;
b. niet tot verwarring te leiden; en
niet in strijd te zijn met de feitelijke opzet van de stichting.
c.
Wanneer een stichting een gelijknamige onderneming heeft, wordt de keuze van
de naam voorts beperkt door de voorschriften van de Handelsnaamwet (zie par.
1.7.9).
De naam van de stichting mag in iedere taal luiden, mits zoals gezegd het Nederlandse woord ‘stichting’ erin voorkomt. Indien de stichting een lange naam draagt,
kan het praktisch zijn in de statuten tevens een verkorte naam op te nemen, bijvoorbeeld Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds, kortweg ‘Adriaan Stichting’.
Wijziging van de naam van de stichting is alleen mogelijk door wijziging van de
statuten (zie hoofdstuk 15).
4.4

Zetel, woonplaats en nationaliteit van de stichting

4.4.1

Zetel

De statuten van de stichting moeten aangeven in welke gemeente de stichting is
gevestigd, dat wil zeggen waar de stichting haar statutaire zetel heeft. Deze zetel
moet in Nederland zijn gelegen.13 Als de statuten geen zetel aanwijzen, is de vestigingsplaats van de stichting de gemeente waar de notaris voor wie de akte is verleden ten tijde van het passeren van die akte zijn standplaats heeft.14 De vestigingsplaats is onder meer van belang in verband met gerechtelijke procedures, toepasselijke belastingwetten, socialeverzekeringswetten en subsidieregelingen. Meestal
houdt de stichting haar kantoor in de gemeente van de statutaire zetel. Noodzakelijk
is dit echter niet.15
4.4.2

Woonplaats

De statutaire zetel wordt ook wel de woonplaats van de stichting genoemd. Een
stichting kan echter meerdere ‘woonplaatsen’ hebben, namelijk ook daar waar de
stichting een kantoor of filiaal heeft. Indien de stichting haar hoofdkantoor in een
andere plaats heeft dan de gemeente van de statutaire zetel, zal de gemeente van
het hoofdkantoor de feitelijke woonplaats of vestigingsplaats van de stichting zijn.
12.
13.
14.
15.

Art. 2:286 lid 4 onderdeel a BW.
Art. 2:286 lid 4 onderdeel d BW.
Art. 2:287 BW.
In gelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/328, p. 389.
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De wet16 stelt dat de stichting in de gemeente waar zij een kantoor of filiaal heeft
ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen, mede aldaar
woonplaats heeft. Zo zal de rechter van het arrondissement waar dit kantoor is
gevestigd ter zake van juridische aangelegenheden, tenzij de wet anders bepaalt,
bevoegd worden geacht voor zover die aangelegenheden dit kantoor of filiaal betreffen.
4.4.3

Zetelverplaatsing

Een stichting kan door middel van wijziging van haar statuten haar statutaire zetel
verplaatsen. Als Nederlandse stichting (zie par. 4.4.4) zal zij echter altijd haar zetel
in Nederland moeten hebben. Dit volgt uit het bepaalde in art. 2:286 lid 4 onderdeel
d BW. Daarmee is echter niet gezegd dat de stichting ook haar feitelijke bestuurswerkzaamheden in of vanuit Nederland moet verrichten.17
4.4.4

Nationaliteit

Een stichting die in overeenstemming met de Nederlandse wet is opgericht en bovendien statutair in Nederland is gevestigd, heeft de Nederlandse nationaliteit,
hetgeen betekent dat op de stichting ook Nederlands recht van toepassing is. Een
stichting die is opgericht naar buitenlands recht, zal nooit het karakter van een
Nederlandse stichting kunnen verkrijgen. Zo heeft een in de Bondsrepubliek
Duitsland opgerichte stichting (Stiftung) die in Nederland haar hoofdkantoor heeft,
de Duitse nationaliteit. Een stichting die in Nederland volgens de Nederlandse wet
is opgericht en haar statutaire zetel in Nederland, maar haar hoofdkantoor in het
buitenland heeft, blijft (naar Nederlands internationaal privaatrecht) een stichting
met de Nederlandse nationaliteit.
Het gevolg van de Nederlandse nationaliteit is dat de stichting als Nederlander geldt
en niet als vreemdeling, voor zover in de Nederlandse wetten daarin onderscheid
wordt gemaakt. Verder is de nationaliteit van belang in het internationaal privaatrecht, bijvoorbeeld om in bepaalde internationale rechtsverhoudingen het toepasselijke rechtsstelsel vast te stellen.
Een wettige naar buitenlands recht opgerichte stichting wordt overigens in
Nederland erkend. Deze stichting mag in Nederland in en buiten rechte optreden.
Deze erkenning door de Nederlandse wet houdt in dat de buitenlandse stichting
wordt beheerst door het rechtsstelsel waaronder zij is opgericht. Een buitenlandse
stichting kan door overbrenging van haar statutaire zetel naar Nederland niet
zonder meer een Nederlandse stichting worden. Zie art. 10:117 e.v. BW.18

16.
17.
18.

Zie art. 50 Rv.
In gelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 67.
We zouden daar echter bij willen aantekenen dat er inmiddels een juridische grondslag is voor
een grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Zie HvJ EG 13 december 2005, NJ 2009/201 (Sevic) respectievelijk HvJ EG 16 december 2008, NJ 2009/202 (Cartesio); HvJ EU 12 juli 2012, C-378/10 (Vale)
en HvJ EU 25 oktober 2017, C-106/16 (Polbud). Bij gebrek aan een nationale wettelijke regeling die
voorziet in een dergelijke procedure zal een dergelijke omzetting in de praktijk voor stichtingen
(nog) niet vaak voorkomen. De vraag is bovendien of stichtingen, voor zover deze geen winstoogmerk
hebben, wel onder de reikwijdte van art. 49 en 54 VWEU vallen.
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4.5

Doel van de stichting

4.5.1

Doelomschrijving

4.5

De statuten van een stichting moeten het doel bevatten.19 In de doelomschrijving
moeten de belangrijkste werkzaamheden van de stichting duidelijk worden vermeld.
De doelstelling van een stichting – naast een hoofddoelstelling hebben veel
stichtingen ook nevendoelstellingen – kan statutair ruim worden geformuleerd.
Een stichting mag zich overigens alles ten doel stellen, behalve:
a. een doel in strijd met de openbare orde;20 en
b. het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van
haar organen, of aan anderen, tenzij wat deze laatste betreft de uitkeringen
een ideële of sociale strekking hebben (zie par. 2.1.6).21
Het is een wijdverbreid misverstand dat een stichting geen winst zou mogen maken.
Uit de wettelijke regeling volgt dat een stichting een op commerciële doeleinden
gerichte organisatie mag zijn. Een stichting mag derhalve een onderneming drijven
en daarmee winst maken. Zij mag echter de gemaakte winst niet uitkeren aan haar
oprichters of bestuursleden of aan andere personen die deel uitmaken van organen
van de stichting. Aan derden mag de stichting wel uitkeringen doen mits deze een
ideële of sociale strekking hebben. In de praktijk kunnen echter vergoedingen aan
bestuurders of andere leden van organen dan wel vergoedingen aan contractpartijen
problematisch zijn indien deze bovenmatig zijn en niet op zakelijke gronden zijn
vastgesteld. Er is dan sprake van een verkapte winstuitkering. Het meewerken aan
dan wel het ontvangen van dergelijke verkapte winstuitkeringen kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een onrechtmatige daad dan wel een onverplichte paulianeuze rechtshandeling (vgl. art. 3:45 BW en art. 42 Fw).22
Voor bepaalde stichtingen geldt een wettelijke doelomschrijving om aan de voorwaarden te kunnen voldoen voor het bezitten van een bepaalde status (bijvoorbeeld
een pensioenfonds of charitatieve stichting in de zin van art. 24 Successiewet 1956).
Dat geldt ook voor stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).23
4.5.2

Handelingen in strijd met het doel van de stichting

Omschrijft het doel enerzijds – soms vrij algemeen – het werkterrein van de
stichting, anderzijds beperkt het doel de bevoegdheden van het bestuur. Indien
bestuurders of andere vertegenwoordigers van de stichting rechtshandelingen
verrichten die in strijd zijn met het doel (haar werkterrein), dan kan de stichting
die rechtshandelingen doen vernietigen als ‘de wederpartij’ van de doeloverschrijding wist ‘of zonder eigen onderzoek moest weten’ (art. 2:7 BW). De bevoegdheid
om te vernietigen vervalt na drie jaar (art. 3:52 BW). Zo kan een stichting met een
19.
20.
21.
22.
23.

Art. 2:286 lid 4 onderdeel b BW.
Art. 2:20 lid 2 BW. Ook hier is het echter mogelijk dat de rechter een termijn gunt om de statutaire
doelstelling aan te passen zodat die niet meer strijdig is met de openbare orde.
Art. 2:285 lid 3 BW.
In soortgelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/323, p. 380.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/306. Vgl. www.belastingdienst.nl.
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ideële doelstelling die een borgstelling aan een bank verstrekt tot zekerheid voor
de terugbetaling van een bankschuld van een van haar bestuurders, deze borgstelling binnen een periode van drie jaar doen vernietigen. Voorwaarde is dan wel dat
de bank op de hoogte was van de situatie, hetgeen men veelal moet aannemen.
Rechtshandelingen die kunnen bijdragen en ondersteunend zijn aan het bereiken
van de doelstelling van de stichting zullen echter in de regel niet met een beroep
op doeloverschrijding kunnen worden vernietigd.24 De wederpartij van een stichting
kan een redelijke termijn stellen aan de stichting om zich uit te spreken of zij de
rechtshandeling zal vernietigen of bevestigen (art. 3:55 BW).
4.6

Benoeming en ontslag van bestuurders

4.6.1

Algemeen

De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders dient te worden geregeld in
de statuten.25 De eerste bestuurders worden veelal bij de oprichting van de stichting
aangewezen. In de statuten wordt dan bepaald hoe de verdere benoeming van bestuurders plaatsvindt, dat wil zeggen hoe er in vacatures wordt voorzien. Aangezien
de wet voorschrijft dat de statuten de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders dienen te bevatten, is het niet mogelijk statutair te bepalen dat het
huishoudelijk reglement dit verder zal regelen. Wel mag het huishoudelijk reglement de uitwerking bevatten.26
4.6.2

Wijzen van benoeming van bestuurders

Er zijn diverse mogelijkheden om te voorzien in vacatures in het bestuur:
a. de meest voorkomende wijze van benoeming is die van coöptatie, dat wil
zeggen dat bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf;
b. de statuten kunnen bepalen dat bestuursleden worden benoemd door andere
in de statuten aangewezen personen of rechtspersonen;
de statuten geven aan andere personen of rechtspersonen het recht een
c.
voordracht te doen tot benoeming van een bestuurder. De statuten bepalen
dan tevens in hoeverre het bestuur, dat uiteindelijk de bestuurder benoemt,
kan afwijken van die voordracht.
Bij sommige stichtingen bestaat het bestuur slechts uit één lid. In de statuten is
dan geregeld wie er bij zijn aftreden als opvolgend bestuurder optreedt. Het komt
ook voor dat de statuten bepalen dat de bestuurder bij bijzondere notariële akte
of testament een (of meer) opvolgend bestuurder(s) moet benoemen.

24.

25.
26.
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Zie HR 16 oktober 1992, NJ 1993/98 (De Wereld/WUH). Daarbij dient echter steeds de toets aangelegd
te worden of de rechtshandeling, hoewel passend binnen of dienstbaar aan het bereiken van het
statutaire doel, ook in het belang is van de rechtspersoon, zij het dat die strijdigheid dan ook onmiskenbaar moet zijn voor de wederpartij. Zie HR 20 september 1996, NJ 1997/149 (Playland).
Art. 2:286 lid 4 onderdeel c BW.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/321, p. 377, waar gewezen wordt op de situatie dat een rechtspersoon
als bestuurder wordt benoemd. De statuten zouden dan ook een regeling moeten bevatten voor de
situatie dat de rechtspersoon-bestuurder ophoudt te bestaan.
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Benoeming door de rechter

Indien het (door de statuten voorgeschreven) bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt
en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechter de ontbrekende bestuurder(s) benoemen. De rechter kan dit slechts doen op verzoek van
een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie. De rechter zal
bij deze benoeming de statuten zo veel mogelijk in acht nemen.27
4.6.4

Ontslag van bestuurders

De statuten moeten voorzien in een regeling voor de wijze van ontslag van een
bestuurder (bijvoorbeeld door het bestuur zelf, door derden in geval van overlijden,
bij ondercuratelestelling of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd en dergelijke).
Voorts voorziet de wet in een mogelijkheid dat een bestuurder door de rechter
wordt ontslagen (zie verder ten aanzien van benoeming en ontslag van bestuurders
par. 5.8).
4.7

Inschrijving in het Handelsregister

4.7.1

Het Handelsregister

Alle essentiële gegevens inzake stichtingen moeten worden ingeschreven in het
Handelsregister. Deze gegevens zijn ter inzage voor het publiek. Informatie kan
tegen betaling telefonisch of online worden verkregen, dan wel schriftelijk in de
vorm van een uittreksel of een kopie van hetgeen is ingeschreven of van de documenten die zijn gedeponeerd. Het Handelsregister wordt beheerd door de Kamer
van Koophandel. De inschrijvingsplicht voor stichtingen geldt ook voor stichtingen
die geen onderneming drijven en is gebaseerd op de Handelsregisterwet 2007
(Hregw 2007)28 en het Handelsregisterbesluit 2008 (Hregb 2008),29 in werking getreden met ingang van 1 juli 2008.
4.7.2

Inschrijving van een stichting in het Handelsregister

Iedere stichting moet worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer
van Koophandel in het gebied waar zij haar woonplaats heeft (zie voor het begrip
‘woonplaats’ par. 4.4.2).30 De inschrijving van de stichting is door de wet opgedragen
aan de bestuurders. Iedere bestuurder is gerechtigd en ook verplicht de inschrijving
tot stand te brengen.31 De wet geeft aan welke gegevens dienen te worden ingeschreven:
a. de naam van de stichting, haar zetel volgens de statuten, de datum van aanvang
en beëindiging;32
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Art. 2:299 BW.
Wet van 22 maart 2007, laatst gewijzigd bij wet van 22 december 2011, Stb. 2012, 19.
Het besluit is laatst gewijzigd bij besluit van 21 april 2011, Stb. 2011, 199.
Zie art. 2:289 lid 1 BW. De inschrijvingsplicht volgt echter ook rechtstreeks uit art. 12 Hregw 2007
jo. art. 29 Hregb 2008.
Art. 2:289 lid 1 BW jo. art. 18 lid 1 Hregw 2007.
Art. 12 Hregw 2007.
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de personalia van iedere bestuurder en commissaris (naam, voornamen, geslachtsaanduiding, het woonadres met vermelding – zo mogelijk – van de
postcode, de datum, de plaats en – indien deze plaats is gelegen buiten
Nederland – het land van geboorte, alsmede de handtekening en – voor
zover in gebruik – de elektronische handtekening van een natuurlijk persoon)
en de dag waarop hij bij de stichting als zodanig in functie is getreden, alsmede
of hij bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend met een of
meer anderen te vertegenwoordigen;33
de personalia van anderen dan bestuurders aan wie de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen (naam, voornamen en woonplaats van deze
personen, alsmede de inhoud van hun bevoegdheid). Men denke hierbij met
name aan directeuren en andere gemachtigden.34

Indien het bestuur een (doorlopende) volmacht tot vertegenwoordiging van de
stichting verstrekt aan andere personen dan bestuurders worden ook deze personen
in het Handelsregister ingeschreven. Daarbij dient de inhoud van de aan hen verstrekte volmacht te worden vermeld.35
Hoewel dat niet als zodanig uit de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 blijkt, moeten anders dan ten aanzien van de vereniging, naast de
gegevens van bestuurders de naam, voornamen en woonplaats van de oprichters
van de stichting worden ingeschreven,36 hetgeen een probleem kan opleveren met
de toepassing van art. 51 Hregb 2008 ter zake van de afscherming van de woonplaatsgegevens van bestuurders in het geval de bestuurders ook oprichter zijn.
4.7.3

Wijze van inschrijving

Inschrijving van een nieuw opgerichte stichting in het Handelsregister vindt plaats
door het deponeren van een authentiek afschrift (dan wel een authentiek uittreksel)
van de akte van oprichting die de statuten bevat.37 Dit afschrift of uittreksel dient
te zijn vergezeld van daartoe bestemde inschrijvingsformulieren waarop de in par.
4.7.2 genoemde gegevens zijn vermeld. In de regel zal na oprichting van de stichting
de notaris zorgen voor de inschrijving in het Handelsregister. Op basis van het bepaalde in art. 3 lid 3 Hregb 2008 vindt inschrijving tegenwoordig meestal via
elektronische weg (online) plaats.
4.7.4

Verdere inschrijvingen in het Handelsregister

Behalve de inschrijving van de stichting zelf en de in par. 4.7.2 bedoelde opgaven
dient in het Handelsregister een wijziging van hetgeen in het Handelsregister is
ingeschreven, te worden opgegeven met vermelding van de dag waarop de wijziging

33.
34.
35.
36.
37.

Art. 29 lid 1 Hregb 2008.
Art. 29 lid 2 Hregb 2008.
Art. 12 lid 2 Hregb 2008, zij het dat deze bepaling is toegesneden op de situatie dat de stichting
een onderneming drijft.
Art. 2:289 lid 1 BW.
Art. 2:289 lid 1 BW.
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is ingegaan.38 Een wijziging in de persoonlijke gegevens, voor zover betrekking
hebbend op de wijziging van het woonadres binnen Nederland, behoeft niet te
worden opgegeven. Tevens dient de ontbinding van de stichting te worden ingeschreven. Zie hoofdstuk 15 en 24.
4.7.5

Gevolgen van niet-inschrijving in het Handelsregister

Zolang een stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister is iedere bestuurder
hoofdelijk aansprakelijk (naast de stichting) voor een rechtshandeling waardoor
hij de stichting bindt.39 Indien een latere verplichte inschrijving of deponering niet
is geschied, kan daarop door de stichting jegens derden die het feit niet kenden
geen beroep worden gedaan. Derden mogen dus op publicatie van gegevens of het
ontbreken daarvan in het Handelsregister vertrouwen en zich daarop beroepen.40
Dat is in de praktijk met name van belang voor de mogelijke beperkingen van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders of anderen die op grond van
statuten of volmacht een bevoegdheid tot vertegenwoordiging hebben gekregen.
De hier gecreëerde aansprakelijkheid is een vergaande en is in beginsel een regel
van dwingend recht. In de rechtspraak is echter aanvaard dat onder omstandigheden
een beroep op art. 2:289 lid 1 BW door een derde naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn, met name indien de derde op de hoogte
was van het feit dat de stichting nog niet was ingeschreven en in die wetenschap
toch met de stichting transacties aangaat.41
Het komt in de praktijk wel voor dat voordat de stichting formeel is opgericht reeds
rechtshandelingen worden verricht in naam van een op te richten rechtspersoon.
Het stichtingenrecht kent echter – anders dan het N.V.- en B.V.-recht – geen bepaling op grond waarvan in naam van een op te richten stichting reeds rechtshandelingen kunnen worden verricht die na oprichting door bekrachtiging als rechtshandeling van de opgerichte stichting heeft te gelden. In de rechtspraak is echter
aanvaard dat de voor de N.V. en de B.V. geldende bepaling van art. 2:93/art. 2:203
lid 1 BW analoog op de stichting kan worden toegepast.42 Onduidelijk is echter of
op grond van de analogie ook de persoonlijke aansprakelijkheid van degene die
namens de stichting in oprichting heeft gehandeld, ophoudt op het moment van
bekrachtiging.43
4.7.6

Rectificatie van inschrijvingen

Tot 1 juli 2008 bevatte de Handelsregisterwet de mogelijkheid een inschrijving in
het Handelsregister door te halen, aan te vullen of te wijzigen. Het verzoek tot
38.

39.
40.
41.

42.
43.

Inschrijvingsplichtigen – in het geval van een stichting de bestuurders – zijn te allen tijde gehouden ervoor te zorgen dat de ingeschreven gegevens juist zijn en dienen dan ook zelfstandig van
wijzigingen opgave te doen. Zie art. 19 Hregw 2007.
Art. 2:289 lid 2 BW.
Art. 25 Hregw 2007 en art. 2:6 BW.
Zie HR 8 januari 2011, NJ 2011/167 (Staalbankiers/Elko Management). Deze uitspraak heeft betrekking
op art. 2:180 lid 2 BW, maar gezien de algemene bewoordingen van het arrest is het ook van toepassing op de stichting. Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/34, p. 33.
HR 24 januari 1997, NJ 1997/339 (Stichting Diva).
Vóór analoge toepassing van art. 2:93/art. 2:203 lid 2 en 3 BW: Asser/Rensen 2-III* 2017/39, p. 39.
Tegen analoge toepassing: Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 64.
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rectificatie moest worden gericht aan de kantonrechter van de rechtbank van het
arrondissement (sector kanton) waar de inschrijving was geschied of had moeten
geschieden. Het verzoek kon worden gedaan door een belanghebbende en door de
Kamer van Koophandel zelf. Sinds de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet
2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 is de Kamer van Koophandel al dan niet
op instigatie van een ander bestuursorgaan of van de ingeschrevene of derde bevoegd de inschrijving te doen wijzigen en aan te passen. De Kamers van Koophandel
zijn op dit gebied derhalve niet meer lijdelijk.
4.7.7

Kosteloze inschrijving

Sinds 2013 zijn de kosten voor eerste inschrijving en de jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel afgeschaft. De activiteiten van
de Kamers van Koophandel worden sedertdien gefinancierd uit de begroting van
het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ondernemers blijven overigens wel
betalen voor activiteiten die de Kamer van Koophandel oppakt om ondernemers
verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt nu via het lastenkader voor het
bedrijfsleven (belasting).
4.7.8

Inschrijving van de onderneming van de stichting in het Handelsregister

Indien een stichting een onderneming drijft, dient die onderneming ook in het
Handelsregister te worden ingeschreven.44 De inschrijving van de onderneming
geldt dan ook als inschrijving van de rechtspersoon.45 Indien de feitelijke vestigingsplaats van de onderneming van de stichting onder een andere Kamer valt, zal inschrijving ook daar moeten plaatsvinden. Tevens is inschrijving vereist daar waar
een nevenvestiging is gevestigd (filiaal of bijkantoor).
Als tijdstip waarop aan de inschrijvingsplicht moet worden voldaan geeft de wet
aan één week voor of uiterlijk één week na de vestiging van de onderneming
(aanvang van de bedrijfsactiviteiten).46
In de Handelsregisterwet wordt verder bepaald welke gegevens inzake de onderneming bij de inschrijving moeten worden opgegeven. Dit zijn onder meer: de handelsnaam of -namen, het correspondentieadres met vermelding – zo mogelijk – van de postcode alsmede dat van de gevolmachtigde handelsagenten die de
onderneming in Nederland vertegenwoordigen (ook de handtekening en voor zover
in gebruik de elektronische handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde
personen dient te worden gedeponeerd); het telefoonnummer alsmede – voor
zover van toepassing – het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres, een
korte omschrijving van het uitgeoefende bedrijf, het tijdstip van aanvang van bedrijfsuitoefening en het aantal werkzame personen. Zie verder ten aanzien van de
stichting met een onderneming par. 1.7.9. Bij een dergelijke stichting, die we een
commerciële stichting noemen, moet in alle correspondentie het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel worden vermeld.
44.
45.
46.
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Art. 5 onderdeel a Hregw 2007.
Art. 7 Hregw 2007.
Art. 20 lid 1 Hregw 2007.
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Inschrijvingen in het Handelsregister worden automatisch door de secretaris van
de Kamer van Koophandel in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd. Het tijdstip
van publicatie is van belang voor het beroep dat een stichting met een onderneming
op het ingeschreven feit tegenover derden kan doen. Voor de gevolgen van een
onjuiste of onvolledige inschrijving in het Handelsregister geldt ook dat deze niet
aan onkundige derden kan worden tegengeworpen. Daar staat tegenover dat een
derde zich nooit kan beroepen op onbekendheid met een feit dat wel volgens de
wettelijke voorschriften is ingeschreven.
4.7.9

Jaarrekening commerciële stichtingen

Een stichting met een onderneming welke gedurende twee opeenvolgende boekjaren
een netto-omzet van € 6 miljoen of meer (2018) heeft, valt onder het jaarrekeningenrecht van Boek 2 BW en is aldus verplicht tot het opmaken en openbaar maken
van een jaarrekening en jaarverslag.47
4.8

Vermogensvorming

Volgens de wet is de stichting een door een rechtshandeling in het leven geroepen
rechtspersoon, die geen leden kent en die met behulp van een daartoe bestemd vermogen
een in de statuten vermeld doel beoogt te verwezenlijken.48 Het vermogen is voor
de stichting derhalve een hulpmiddel, dat wil zeggen de afzondering van vermogen
is geen noodzakelijk element bij de oprichting van de stichting. Het is voldoende
dat in de financiële behoefte van de stichting kan worden voorzien. Dit kan door
middel van bestemming van een tegenwoordig of toekomstig vermogen ten behoeve
van de stichting, maar ook door bijdragen of subsidies van overheden. Wanneer
de oprichter van een stichting een bepaald vermogen ten behoeve van de stichting
afzondert en daar geen verplichting voor de stichting jegens hem tegenover staat,
is er sprake van een schenking (zie ten aanzien van de bestemming van het vermogen bij ontbinding van de stichting par. 24.17). Vroeger werd wel verdedigd dat
het noodzakelijk was bij de oprichting van de stichting een bepaald bedrag af te
zonderen. Dit is onder de huidige wetgeving niet meer vereist. Voor de bestuurders
na oprichting betekent dat wel dat de stichting beperkt is in de mogelijkheid tot
het aangaan van financiële verplichtingen namens de stichting en er een verhoogd
risico is van bestuurdersaansprakelijkheid.49

47.
48.
49.

Art. 2:360 lid 3 jo. art. 2:396 lid 1 onderdeel b BW.
Zie de wettelijke omschrijving van de stichting in art. 2:285 lid 1 BW.
Daarbij gaat het met name om mogelijk onrechtmatig handelen van de bestuurder die, in de wetenschap dat de stichting nog onvoldoende financiële middelen heeft, in naam van de stichting
financiële verplichtingen aangaat waarvan hij weet of behoort te weten dat de stichting die niet
kan nakomen en dat er overigens ook geen verhaal is op aanwezige activa. Zie HR 6 november
1981, NJ 1982/227 (Beklamel).
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Hoofdstuk 5
De oprichting van de vereniging
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

5.1

Oprichting

5.1.1

Algemeen

De vereniging zoals deze is geregeld in titel 2 Boek 2 BW is de rechtspersoon met
leden die is gericht op een bepaald doel anders dan het wettelijk voorgeschreven
doel van de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.1 Voor de oprichting
van deze rechtspersonen gelden in titel 3 Boek 2 BW afzonderlijke regels voor oprichting die aan bod komen in hoofdstuk 18 en 19. Hoewel de interne organisatie
en de regeling omtrent het lidmaatschap van de coöperatie en de onderlinge
waarborgmaatschappij teruggrijpt naar de bepalingen van het verenigingsrecht,
worden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij gezien als afzonderlijke
rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. In dit hoofdstuk wordt de oprichting van
de ‘gewone’ vereniging behandeld.
Volgens de wet ontstaat een vereniging door een meerzijdige rechtshandeling,
waarbij de partijen een rechtspersoon tot stand brengen (zie voor het begrip
‘rechtspersoon’ par. 1.1.1 en 1.1.2),2 waarin zij volgens regels (statuten) en voor
een door hen gesteld doel willen samenwerken. De wet kent derhalve aan verenigingen rechtspersoonlijkheid toe. Ten aanzien van de vereniging wordt echter in
titel 2 BW een onderscheid gemaakt naar de wijze waarop zij is opgericht:
a. bij notariële akte, waardoor de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
ontstaan;3 en
b. bij mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot samenwerking (dat wil zeggen
niet bij notariële akte), waardoor de verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid ontstaan.4 Een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid wordt
ook wel informele vereniging genoemd. De wet spreekt overigens over ‘een
vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte’.
Uit art. 2:28 BW volgt dat de algemene vergadering kan besluiten de statuten
te doen opnemen in een notariële akte, waardoor alsnog de volledige rechtsbevoegdheid wordt verkregen. Wat betreft het onderscheid tussen verenigingen
met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en de rechtsgevolgen daarvan wordt verwezen naar par. 3.1.4 e.v.
Op het moment van de oprichting van een vereniging treden, tenzij anders is bepaald, alle oprichters in een lidmaatschapsverhouding tot de vereniging, dat wil
1.
2.
3.
4.

Art. 2:26 lid 1 BW.
Art. 2:26 lid 2 BW.
Art. 2:27 lid 1 BW.
Art. 2:30 lid 1 BW.
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zeggen zij worden lid van de vereniging (zie par. 7.2). Niet alle oprichters van de
vereniging behoeven ook lid te worden. Ook is niet vereist dat een van de oprichters
toetreedt tot het bestuur, al was het maar omdat de oprichters ook rechtspersonen
kunnen zijn.
Het komt voor dat aan de oprichting een overeenkomst tussen de oprichters ten
grondslag ligt waarin zij zich verbinden een vereniging op te richten. Een dergelijke
overeenkomst kan echter een bredere strekking hebben en andere afspraken bevatten, zoals afspraken over de samenstelling van het bestuur, een eventuele bijdrageplicht (contributie) en een omschrijving van de reden en achtergrond van samenwerking. In die zin blijft deze overeenkomst voortbestaan en kleurt na oprichting
in hoe partijen zich jegens elkander dienen te gedragen mede in het licht van art.
2:8 BW.5 Het bestaan van een dergelijke ‘voorovereenkomst’ is overigens niet vereist.
Het vereiste van oprichting bij meerzijdige rechtshandeling houdt niet meer in dan
dat er meer dan twee personen bij de oprichting betrokken zijn zodat er sprake is
van een ledensubstraat.
5.1.2

Notariële akte van oprichting

De rechtshandeling van de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (zie par. 3.1.4 e.v.) moet bij notariële akte plaatsvinden.6 Zoals gezegd,
een vereniging kan alleen door een meerzijdige rechtshandeling, dat wil zeggen
door ten minste twee personen, worden opgericht. Onder personen worden in dit
verband zowel natuurlijke personen als rechtspersonen verstaan.
De personen die de vereniging gaan oprichten moeten voor de notaris verschijnen
of daartoe een schriftelijke volmacht afgeven.7 In de notariële akte, die in de Nederlandse taal moet zijn gesteld, en indien de vereniging in de provincie Fryslân
is gelegen in de Friese taal kan worden opgesteld, is opgenomen:
a. de verklaring van de oprichters dat zij een vereniging willen oprichten; en
b. de verklaring van de oprichters dat zij voor die vereniging (de daarna volgende)
statuten vaststellen.8
5.1.3

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst

Voor de oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (zie par.
3.1.4 e.v.) heeft de wet derhalve geen vormvereisten gesteld. Een mondelinge afspraak tussen twee personen dat zij een vereniging (willen) oprichten is derhalve
voldoende. De partijen kunnen de afspraak ook vastleggen in een schriftelijk stuk
waaronder zij hun handtekening plaatsen. Met deze schriftelijke overeenkomst – men spreekt van een onderhandse akte – kunnen partijen dan tegenover
elkaar, tegenover andere personen die tot de vereniging toetreden (de nieuwe leden)
en tegenover derden aantonen dat er een vereniging is ontstaan. Hun onderlinge
rechtsverhouding wordt, naast de wet, door deze overeenkomst bepaald.
Het is niet altijd duidelijk aan te geven wanneer de informele vereniging is opgericht. Twee vrienden beleggen bijvoorbeeld voor gezamenlijke rekening en risico
5.
6.
7.
8.
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Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/17.
Art. 2:27 lid 1 BW.
Art. 2:27 lid 2 BW.
Art. 2:27 lid 3 BW.

HOOFDSTUK 5

OPRICHTING

5.1

op de beurs; na verloop van tijd sluiten zich nog enige familieleden en vrienden
aan; er groeit een verband, er ontstaan spelregels, er worden verantwoordelijke
personen aangewezen, er is een bestuur, kortom er ontstaat een ‘beleggingsclub’
waarvan de status een ‘vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid’ is. Een serie
van besluiten heeft in dit geval gestalte aan de vereniging gegeven (zie par. 5.1.1).
Functioneert deze beleggingsclub zonder winstoogmerk, dan is er sprake van een
informele vereniging. Doet een winstoogmerk zijn intrede, dan kan er sprake zijn
van een vennootschap onder firma of maatschap hetgeen gevolgen kan hebben
voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers.9 Maar ook indien duidelijk is dat er geen sprake is van een winstoogmerk, is het in de praktijk soms
lastig op voorhand aan te geven of een groep personen die op regelmatige basis en
volgens vaste interne afspraken optreedt en rechtshandelingen verricht met derden
in naam van de groep, kan worden aangeduid als een informele vereniging.10
Zoals gezegd kan een vereniging die bij mondelinge of schriftelijke overeenkomst
is opgericht en derhalve beperkte rechtsbevoegdheid heeft, later alsnog besluiten
de statuten te doen opnemen in een notariële akte.11 Het gevolg is dat de vereniging
vanaf dat tijdstip volledig rechtsbevoegd wordt.
5.1.4

Statuten van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

De oprichters van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (geen notariële
akte) zullen voldoende regels moeten stellen om aan de organisatie van de vereniging gestalte te geven. Deze regels (ook wel statuten genoemd) kunnen bij een informele vereniging zeer beknopt zijn; zij behoeven met name ook níét te voldoen
aan de in par. 5.2.1 beschreven wettelijke minimumeisen van de statuten, juist
omdat de minimumvoorschriften voor de inhoud van de statuten alleen wettelijk
zijn voorgeschreven voor de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan
de statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Voor zover de regels afwijken
van de (niet dwingendrechtelijke bepalingen van de) wet, dienen zij op schrift te
zijn gesteld.12
5.1.5

Oprichtingsgebreken

Indien aan een aantal hierna te noemen voor de oprichting van een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid (dat wil zeggen opgericht bij notariële akte)
voorgeschreven formaliteiten niet, niet geheel of op onjuiste wijze is voldaan,
spreekt men van een oprichtingsgebrek. Een dergelijk gebrek maakt de vereniging
niet zonder meer nietig (dat wil zeggen niet bestaand). Het Openbaar Ministerie
kan (via de officier van justitie in het arrondissement van de bevoegde rechtbank)

9.

10.
11.
12.

Immers, bij de vennootschap onder firma zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk naast de v.o.f.
voor de schulden van de v.o.f. (zie art. 18 WvK), terwijl de maten in een maatschap ten aanzien
van geldvorderingen in beginsel naar gelijke delen aansprakelijk zijn (zie art. 7A:1680 BW). Bij de
informele vereniging zijn in beginsel de leden niet aansprakelijk, maar zij die ‘besturen’ wel, dat
wil zeggen naast de informele vereniging. Dat maakt een juiste kwalificatie en het bewustzijn bij
de deelnemers over de aard van de samenwerking zeer relevant.
Zie over deze af bakeningsproblemen Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 45-49.
Art. 2:28 BW.
Dit volgt uit art. 2:52 BW.
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de ontbinding van de vereniging bij de rechter vorderen. Zowel een belanghebbende
als het Openbaar Ministerie kan dit ontbindingsverzoek aan de rechter voorleggen.13
Men onderscheidt de volgende oprichtingsgebreken:
a. de notariële oprichtingsakte van de vereniging voldoet niet aan de hierna in
par. 5.2.1 besproken minimumeisen;14
b. de notariële oprichtingsakte van de vereniging heeft een gebrek waardoor zij
geen ‘authentieke akte’ is.15 Voorbeelden: de notaris trad op tijdens zijn vakantie terwijl er een waarnemer was benoemd, de oprichter stond in een door
de wet verboden familieverhouding tot de notaris, er is niet voldaan aan bepaalde vormvereisten van de akte, de akte is niet ondertekend door een notaris
(maar bijvoorbeeld door een niet als waarnemer aangewezen kandidaat-notaris);
de oprichters van de vereniging handelden onder invloed van een wilsgebrek
c.
(dwaling, dwang of bedrog);16
d. de oprichters van de vereniging waren niet handelingsbekwaam (minderjarigen, geestelijk gestoorden en dergelijke);17
er is geen sprake van een meerzijdige rechtshandeling bij de oprichting, maar
e.
van een eenzijdige rechtshandeling, dat wil zeggen er is slechts één oprichter
in plaats van ten minste twee;18 deze situatie zal zich gezien het notarieel
toezicht vrijwel nooit voordoen.
De rechtbank is verplicht de vereniging in de gelegenheid te stellen de statuten
aan te passen overeenkomstig de wettelijke minimumeisen. Pas wanneer de vereniging dit niet doet binnen de door de rechter gestelde termijn, zal de ontbinding
van de vereniging worden uitgesproken.19 Deze bepaling geldt ook indien de vereniging onder de wettelijke omschrijving van een andere rechtsvorm valt (bijvoorbeeld een stichting).
Een bijzonderheid is dat de vereniging geen bepaling kent op grond waarvan in
naam van een op te richten vereniging reeds rechtshandelingen kunnen worden
verricht, die na oprichting door bekrachtiging als rechtshandeling van de opgerichte
vereniging hebben te gelden. In de rechtspraak20 is aanvaard dat de voor de N.V.
en B.V. geldende bepaling van art. 2:93/art. 2:203 lid 1 BW analoog kan worden
toegepast. Onduidelijk is of op grond van de analogie ook de persoonlijke aansprakelijkheid van degene die namens de vereniging in oprichting handelde, ophoudt
op het moment van bekrachtiging.21 Gezien het bepaalde in art. 2:30 BW heeft de
analoge toepassing met name betekenis voor de situatie dat er wordt gehandeld
namens een op te richten vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, omdat in
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

98

Zie art. 2:21 lid 4 jo. art. 2:21 lid 1 BW.
Zie art. 2:21 lid 1 onderdeel b BW.
Zie art. 2:4 lid 1 BW.
Art. 2:21 lid 1 onderdeel a BW. Zie ook art. 2:4 lid 2 BW, waaruit blijkt dat de nietigheid van een
afspraak tussen de oprichters of het vervallen van de deelneming van een van de oprichters niet
leidt tot nietigheid, maar hooguit tot de mogelijkheid van ontbinding. Vooralsnog blijft de vereniging
als rechtspersoon voortbestaan.
Ook hier is het bepaalde in art. 2:4 lid 2 BW relevant en hetgeen in de vorige noot werd gezegd.
Ook dan is sprake van een totstandkomingsgebrek in de zin van art. 2:21 lid 1 onderdeel a BW.
Art. 2:21 lid 2 BW.
HR 24 januari 1997, NJ 1997/339 (Stichting Diva).
Vóór analoge toepassing van art. 2:93/art. 2:203 lid 2 en 3 BW: Asser/Rensen 2-III* 2017/39, p. 39.
Tégen analoge toepassing: Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 64.
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geval van een informele vereniging zij die handelen namens die informele vereniging reeds aansprakelijk zijn. Wel kan het relevant zijn voor het geval dat alsnog
wordt besloten de informele vereniging ‘om te zetten’ in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door de statuten in een notariële akte op te nemen.
5.2

Statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

5.2.1

Inhoud van de statuten

Indien een vereniging wordt opgericht bij notariële akte, ontstaat een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid (zie par. 3.1.4). Deze notariële akte moet ingevolge
de wet allereerst de zogenoemde oprichtingshandeling bevatten, dat wil zeggen
een verklaring van de oprichters of de gevolmachtigde(n) van de oprichters dat de
vereniging wordt opgericht.22 Voorts verlangt de wet dat de akte van oprichting de
statuten van de vereniging bevat.23 De statuten vormen de juridische basis van de
vereniging; zij geven de structuur, inrichting en organisatie weer (zie ook hoofdstuk 7).
Ten aanzien van de statuten zijn in de wet enkele minimumeisen neergelegd.24 Zo
dienen in de statuten in ieder geval geregeld te zijn:
a. de naam van de vereniging (zie par. 5.3);
b. de gemeente in Nederland waar de vereniging haar zetel heeft (zie par. 5.4.1);
het doel van de vereniging (zie par. 5.5);
c.
d. de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging of de wijze waarop
die verplichtingen kunnen worden opgelegd (zie par. 5.6);
de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering (zie par. 5.7);
e.
de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders (zie par. 5.8); en
f.
g. de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding
of de wijze waarop die bestemming zal worden vastgesteld (zie par. 5.9).
Naast deze dwingendrechtelijke bepalingen is het gebruikelijk en soms zelfs absoluut noodzakelijk in de statuten ook aanvullende voorschriften op te nemen, met
name ter zake van de organisatie en de inrichting van de vereniging. Hierbij valt
in het bijzonder te denken aan het begin en het einde van het lidmaatschap, de
wijze waarop de vereniging haar doel onder meer wenst te bereiken (de middelen),
de wijze van schorsing van bestuurders, de bestuursbevoegdheid tot het verrichten
van bijzondere rechtshandelingen (zoals het kopen van registergoederen, bijvoorbeeld een clubhuis), de wijze van besluitvorming binnen het bestuur en de ledenvergadering, de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte, de instellingen van andere organen naast het bestuur en de ledenvergadering (zoals een
toezichthoudend orgaan), de procedure voor het houden van bestuurs- en ledenvergaderingen, het boekjaar, de jaarrekening en regelingen inzake statutenwijziging
en ontbinding van de vereniging. Indien deze aanvullende bepalingen in de statuten
in strijd zijn met dwingendrechtelijke voorschriften in de wet, zijn zij nietig, dat
wil zeggen worden zij geacht niet te zijn geschreven. Naast statuten komen regle22.
23.
24.

Dit volgt uit het in art. 2:26 lid 2 BW opgenomen vereiste van een meerzijdige rechtshandeling.
Art. 2:27 lid 3 BW.
Art. 2:27 lid 4 BW en daar genoemde onderwerpen.
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menten voor (zie par. 5.2.4). In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal de wet ook voor verenigingen voorzien in een tegenstrijdigbelangregeling
voor het bestuur en het toezichthoudend orgaan (zie hoofdstuk 9).
5.2.2

Aansprakelijkheid van de notaris

De wet legt op de notaris ten overstaan van wie de akte van oprichting van de
vereniging wordt verleden, de plicht te zorgen dat de akte voldoet aan de in par.
5.2.1 bedoelde minimumeisen.25 Voldoet de akte niet aan deze minimumeisen,
dan is de notaris persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van degenen die daardoor
schade hebben geleden. Hierbij zal in het bijzonder moeten worden gedacht aan
de kosten voor de vereniging tot herstel van de gebreken in de akte, eventueel in
verband met een gerechtelijke procedure (zie par. 5.1.5).
5.2.3

Het later vastleggen van statuten in een notariële akte

Indien een vereniging niet bij notariële akte is opgericht (en derhalve beperkte
rechtsbevoegdheid heeft), kan niettemin later worden besloten de statuten te doen
opnemen in een notariële akte. Het besluit daartoe dient te worden genomen door
de algemene ledenvergadering van de vereniging.26 De statuten zullen in sommige
gevallen nog geheel moeten worden opgemaakt. In andere gevallen zullen er,
aangezien de vereniging reeds enige tijd bestaat op grond van een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst, reeds regels zijn waarnaar de leden en de organen van
de vereniging zich gedragen. Deze regels worden dan met inachtneming van de
minimumeisen (zie par. 5.2.1) in de statuten vastgelegd.27 Ook indien de statuten
later in een notariële akte worden opgenomen, geldt de aansprakelijkheid van de
notaris (zie par. 5.2.2).
5.2.4

Reglementen en besluiten

In par. 5.2.1 is aangegeven welke bepalingen dwingendrechtelijk dan wel aanvullend
in de statuten van de vereniging worden vastgelegd. De organisatie van de vereniging
komt met name tot uiting in de (statutaire) regeling die bij de oprichting (in de
notariële akte) of in de tussen de oprichters/leden gemaakte afspraak (mondelinge
of schriftelijke overeenkomst) wordt vastgesteld. In veel gevallen worden bepaalde
regelingen betreffende de vereniging echter neergelegd in een reglement (huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement, bestuursreglement, tuchtreglement). Enerzijds
kunnen in een reglement bepaalde statutair geregelde zaken nader worden uitgewerkt, anderzijds worden daarin veelal zaken geregeld van informeel karakter
(rooster van aftreden, commissies en werkgroepen, wijze van notulering, archief
en dergelijke). Een voordeel van het neerleggen van bepaalde regelingen in een
reglement boven vastlegging in de statuten is dat het reglement zonder inachtneming van bepaalde formaliteiten (geen verplichting tot opmaken van een notariële
akte en geen plicht tot neerlegging bij het Handelsregister) door het daartoe bevoeg25.
26.
27.

100

Art. 2:27 lid 5 BW.
Art. 2:28 lid 1 BW.
Art. 2:28 lid 2 BW.
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de orgaan kan worden gewijzigd (zie par. 7.1 e.v.). Een reglement mag echter geen
regelingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Een besluit in strijd met een
voorschrift in een reglement is vernietigbaar (art. 2:15 lid 1 onderdeel c BW).
Veelal wordt in de statuten wel geregeld wie bevoegd is tot het wijzigen van een
reglement; zo niet, dan is de algemene ledenvergadering bevoegd. Men zij erop
bedacht dat een aantal zaken nooit in een reglement kan worden opgenomen. Zo
is voor het kunnen opleggen van financiële verplichtingen van de leden jegens de
vereniging steeds een statutaire grondslag vereist. Men zie art. 2:27 lid 4 onderdeel
f en art. 2:34a BW.28
Behalve in de statuten en reglementen liggen veel regels van de vereniging vast in
de door de algemene ledenvergadering of door het bestuur genomen besluiten.
Veelal blijken deze besluiten uit de notulen van de desbetreffende vergaderingen.
Aan reglementen en besluiten zijn geen vormvereisten gesteld. Ook mondelinge
deelbesluiten hebben derhalve binnen de vereniging rechtskracht, al zal het met
het oog op toekomstig beleid raadzaam zijn besluiten schriftelijk vast te leggen.
Voor een goede gang van zaken is notulering van vergaderingen of, in ieder geval,
het maken van een besluitenlijst van groot belang.
5.3

Naam van de vereniging

De naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet in de statuten
worden vermeld (zie par. 5.2.1).29 De wet stelt in beginsel geen eisen aan het kiezen
van de naam van een vereniging, ongeacht of deze volledige of beperkte rechtsbevoegdheid heeft, met dien verstande dat rekening dient te worden gehouden met
algemene wettelijke bepalingen die voorkomen dat er onrechtmatig wordt gehandeld. Zo dient de naam van een vereniging:
a. voldoende onderscheidend vermogen te bezitten;
b. niet tot verwarring te kunnen leiden; en
niet in strijd te zijn met de feitelijke opzet van de vereniging.
c.
Het woord ‘vereniging’ behoeft geen deel van de naam uit te maken. Voorts mag
een gewone vereniging niet in strijd met de waarheid gebruikmaken van de aanduiding ‘coöperatieve’ (vereniging) of ‘onderlinge’ (waarborgmaatschappij). Hiertegen poogt art. 2:63 BW coöperaties te beschermen, omdat de gedachte is dat uit de
aanduiding ‘coöperatie’ een bepaalde goodwill richting klanten uitgaat. Het verbod
wordt echter in de praktijk niet gehandhaafd.30
Wanneer een vereniging een gelijknamige onderneming heeft, wordt de keuze van
de naam voorts beperkt door de voorschriften van de Handelsnaamwet (zie par.
1.7.9).
De naam van een vereniging mag in iedere taal luiden. Indien een vereniging een
lange naam draagt, kan het praktisch zijn in de statuten tevens een verkorte naam
op te nemen, bijvoorbeeld Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, kortweg
‘ANWB’.
28.
29.
30.

Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 83 en par. 7.3.3. Voorts Asser/Rensen 2-III* 2017/51,
Rensen 2005 en Van der Sangen 1999, hoofdstuk 4, par. 4.5.1.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel a BW.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/218.
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Wijziging van de naam van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is alleen
mogelijk door wijziging van de statuten (zie hoofdstuk 16).
5.4

Zetel, woonplaats en nationaliteit van de vereniging

5.4.1

Zetel

De statuten van de vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) moeten aangeven
in welke gemeente de vereniging is gevestigd, dat wil zeggen waar de vereniging
haar statutaire zetel heeft.31 Deze zetel moet in Nederland zijn gelegen. De vestigingsplaats van een vereniging is onder meer van belang in verband met gerechtelijke procedures, toepasselijke belastingwetten, socialeverzekeringswetten en subsidieregelingen. Meestal houdt de vereniging haar kantoor in de gemeente van de
statutaire zetel. Noodzakelijk is dit echter niet.
5.4.2

Woonplaats

De statutaire zetel wordt ook wel de woonplaats van de vereniging genoemd. Een
vereniging kan echter meerdere woonplaatsen hebben, namelijk ook daar waar de
vereniging een kantoor of filiaal heeft. Indien de vereniging haar hoofdkantoor in
een andere plaats heeft dan de gemeente van de statutaire zetel, zal de gemeente
van het hoofdkantoor de feitelijke woonplaats of vestigingsplaats van de vereniging
zijn. De wet stelt dat de vereniging in de gemeente waar zij een kantoor of filiaal
heeft ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen, mede
aldaar woonplaats heeft.32 Zo zal de rechter van het arrondissement waarin dit
kantoor of filiaal is gevestigd ter zake van juridische aangelegenheden, tenzij de
wet anders bepaalt, bevoegd worden geacht voor zover die aangelegenheden dit
kantoor of filiaal betreffen.
5.4.3

Zetelverplaatsing

Een vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) kan door middel van wijziging
van haar statuten haar statutaire zetel verplaatsen. Als Nederlandse vereniging zal
zij echter altijd haar zetel in Nederland moeten hebben (zie par. 5.4.4). Naar huidig
recht bestaat er geen regeling waarmee een Nederlandse vereniging haar statutaire
zetel kan verplaatsen naar een andere EU-lidstaat. Net als bij de stichting is daarmee
echter niet gezegd dat de vereniging ook haar feitelijke bestuurswerkzaamheden
in of vanuit Nederland moet verrichten.33 Ook is niet vereist dat de oprichters de
Nederlandse nationaliteit hebben.
5.4.4

Nationaliteit

Een vereniging die in overeenstemming met de Nederlandse wet is opgericht en
bovendien statutair in Nederland is gevestigd, heeft de Nederlandse nationaliteit,
31.
32.
33.
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Art. 2:27 lid 4 onderdeel a BW.
Zie art. 2:50 Rv.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 67.
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hetgeen betekent dat op haar Nederlands recht van toepassing is. Een vereniging
die is opgericht naar buitenlands recht zal nooit het karakter van een Nederlandse
vereniging kunnen verkrijgen. Zo heeft een in de Bondsrepubliek Duitsland opgerichte vereniging (we spreken van een eingetragene Verein) die in Nederland haar
hoofdkantoor heeft, de Duitse nationaliteit (volgens Nederlands internationaal
privaatrecht). Een vereniging die in Nederland volgens de Nederlandse wet is opgericht en haar statutaire zetel in Nederland, maar haar hoofdkantoor in het buitenland heeft, blijft een vereniging met de Nederlandse nationaliteit. Het gevolg van
de Nederlandse nationaliteit is dat de vereniging als Nederlander geldt en niet als
vreemdeling, voor zover in de Nederlandse wetten daarin onderscheid wordt gemaakt. Verder is de nationaliteit van belang in het internationaal privaatrecht,
bijvoorbeeld om in bepaalde internationale rechtsverhoudingen het toepasselijke
rechtsstelsel vast te stellen.
Een wettige naar buitenlands recht opgerichte vereniging wordt in Nederland erkend. Deze vereniging mag in Nederland in en buiten rechte optreden. Deze erkenning door de Nederlandse wet houdt in dat de vreemde vereniging wordt beheerst
door het rechtsstelsel waaronder zij is opgericht. Een buitenlandse vereniging kan
door overbrenging van haar statutaire zetel naar Nederland niet zonder meer een
Nederlandse vereniging worden. Verwezen zij naar de regeling in art. 10:117 e.v.
BW.34
5.5

Doel van de vereniging

5.5.1

Doelomschrijving

De statuten van een vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) moeten het doel
bevatten.35 In de doelomschrijving moeten de belangrijkste werkzaamheden van
de vereniging duidelijk worden vermeld. De doelstelling van een vereniging – naast
een hoofddoelstelling hebben veel verenigingen ook nevendoelstellingen – kan
statutair ruim worden geformuleerd.
Een vereniging mag zich overigens alles ten doel stellen behalve:
a. een doel in strijd met de openbare orde;36 en
b. het verdelen van winst onder haar leden (zie par. 1.4.2).37
Uit de wettelijke regeling volgt dat een vereniging een op commerciële doeleinden
gerichte organisatie mag zijn. Een vereniging mag derhalve een onderneming

34.

35.
36.
37.

We zouden daar echter bij willen aantekenen dat er inmiddels een juridische grondslag is voor
een grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Zie HvJ EG 13 december 2005, NJ 2009/201 (Sevic) respectievelijk HvJ EG 16 december 2008, NJ 2009/202 (Cartesio); HvJ EU 12 juli 2012, C-378/10 (Vale)
en HvJ EU 25 oktober 2017, C-106/16 (Polbud). Bij gebrek aan een nationale wettelijke regeling die
voorziet in een dergelijke procedure zal een dergelijke omzetting in de praktijk voor verenigingen
(nog) niet vaak voorkomen. De vraag is bovendien of verenigingen zonder winstoogmerk wel onder
de reikwijdte van art. 49 en 54 VWEU vallen.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel b BW.
Art. 2:20 lid 2 BW. Ook hier is het echter mogelijk dat de rechter een termijn gunt om de statutaire
doelstelling aan te passen zodat die niet meer strijdig is met de openbare orde.
Art. 2:26 lid 3 BW.
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drijven en winst maken. De wet houdt daar op verschillende plaatsen ook rekening
mee.38
Zij mag echter de gemaakte winst niet uitkeren aan haar leden, de oprichters
daaronder begrepen. Het begrip ‘winst’ moet men overigens niet zo ruim opvatten
dat daaronder ieder behaald vermogensvoordeel valt. Zo mogen overtollige middelen
tot een contributieverlaging leiden. Daartegenover staat dat het verbod om winst
uit te keren ook wordt overtreden indien er sprake is van bovenmatige vergoedingen
aan bestuurders of andere leden van organen van de vereniging. Ook een niet-zakelijke transactie kan als zodanig worden aangemerkt. Het meewerken als bestuur
aan dergelijke verkapte winstuitkeringen of het ontvangen daarvan als derde kan
onder omstandigheden worden aangemerkt als een onrechtmatige daad of een
paulianeuze en dus vernietigbare rechtshandeling (zie art. 3:45 BW en art. 42 Fw).
De statuten vermelden vaak tevens de ‘middelen’ waarmee het doel kan worden
bereikt. Deze middelen maken geen deel uit van de statutaire doelstelling. Zij zijn
ook niet limitatief, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.5.2

Handelingen in strijd met het doel van de vereniging

Omschrijft het doel enerzijds – soms vrij algemeen – het werkterrein van de
vereniging, anderzijds beperkt het de bevoegdheden van het bestuur. Indien bestuurders of andere vertegenwoordigers van de vereniging handelingen verrichten
die in strijd zijn met het doel (haar werkterrein), dan kan de vereniging de nietigheid
daarvan inroepen indien de ‘wederpartij’ van de doeloverschrijding wist ‘of zonder
eigen onderzoek moest weten’. De bevoegdheid tot vernietiging vervalt na drie
jaar. Echter, in de praktijk zal een beroep op doeloverschrijding niet snel worden
aangenomen, omdat het voor de derde zonder twijfel duidelijk moet zijn geweest
dat de bewuste transactie niet kan bijdragen aan het behalen van de doelstelling.
De bewijslast ligt bij de vereniging die zich op doeloverschrijding beroept.39 Een
sportvereniging verstrekt bijvoorbeeld een borgstelling aan een bank tot zekerheid
voor de terugbetaling van een bankschuld van een van haar bestuurders. Uitgaande
van het feit dat die bevoegdheid niet in de statuten is opgenomen, kan de vereniging, indien de bank op de hoogte was van de situatie, hetgeen men veelal moet
aannemen, de borgstelling doen vernietigen. Daar staat tegenover dat de bank een
‘redelijke termijn’ kan stellen aan de vereniging om zich uit te spreken of zij wel
of niet een beroep zal doen op de nietigheid (art. 3:55 BW).

38.

39.
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Zij het dat het hebben van een onderneming – of anders gezegd het zijn van een commerciële
vereniging – op verschillende plaatsen anders wordt gedefinieerd. Men vergelijke art. 2:50a, art.
2:344 lid 2 en art. 2:360 lid 3 BW. Ook uit de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit
2008 blijkt dat de vereniging een onderneming kan drijven.
Zie HR 16 oktober 1992, NJ 1993/98 (De Wereld/WUH). Daarbij dient echter steeds de toets aangelegd
te worden of de rechtshandeling ook, hoewel passend binnen of dienstbaar aan het bereiken van
het statutaire doel, in het belang is van de rechtspersoon, zij het dat die strijdigheid dan ook onmiskenbaar moet zijn voor de wederpartij. Zie HR 20 september 1996, NJ 1997/149 (Playland).
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Verplichtingen van de leden

5.6.1

Algemeen

5.6

De wet bepaalt onder meer dat de statuten moeten inhouden de verplichtingen
die de leden tegenover de vereniging hebben of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd.40 De strekking van deze bepaling is dat een tot
een vereniging toetredend lid moet weten welke verplichtingen dit lidmaatschap
voor hem met zich kan brengen, althans op welke wijze zodanige verplichtingen
in het leven kunnen worden geroepen. Opgemerkt zij daarbij dat het opleggen van
een verplichting buiten de doelstelling van de vereniging nietig is, dat wil zeggen
voor niet geschreven dient te worden gehouden. Naarmate het doel derhalve ruimer
is, zal de vereniging, althans in beginsel, ook op een ruimer terrein verplichtingen
kunnen opleggen.
5.6.2

Mogelijke verplichtingen

Van een lid van een vereniging kan slechts nakoming van verplichtingen jegens
de vereniging worden gevorderd indien deze verplichtingen concreet zijn vastgelegd
in de wet dan wel de statuten bepalen op welke wijze verplichtingen kunnen
worden opgelegd. Financiële verplichtingen (contributie en dergelijke) kunnen
slechts bij of krachtens de statuten aan de leden worden opgelegd. Een belangrijke
voorwaarde is dat dergelijke verplichtingen uit de statuten voldoende kenbaar zijn
en bepaald zijn. Het lid moet na lezing van de statuten weten waar hij aan toe is.
Het zal duidelijk zijn dat de statuten aan bepaalde organen de bevoegdheid geven
de verplichtingen van de leden vast te stellen. Met name is daarbij te denken aan
de ledenvergadering. Bij het vaststellen van deze verplichtingen zal ook de ledenvergadering evenals andere organen (bestuur, raad van commissarissen en dergelijke) zich moeten houden aan de redelijkheid en billijkheid die de verhouding
bepaalt tussen de vereniging en het lid (art. 2:8 BW).
Van een andere orde is dat een vereniging, voor zover uit de statuten niet het tegendeel blijkt, ten behoeve van haar leden ‘ledencontracten’ kan sluiten en voor
zover dit uitdrukkelijk in de statuten is bepaald ten laste van haar leden verplichtingen met derden kan aangaan. Zie verder over de rechten en verplichtingen, mede
in verband met de beëindiging van het lidmaatschap, par. 7.4.6.
5.7

De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering

5.7.1

Algemeen

De statuten dienen te bepalen op welke wijze de algemene ledenvergadering wordt
bijeengeroepen.41 De wijze van bijeenroeping hoort zo te zijn dat zo veel mogelijk
leden worden bereikt, waarbij kosten en moeite verbonden aan de bijeenroeping
in een redelijke verhouding staan tot de persoonlijke belangen die de leden in het
algemeen bij een bepaalde vereniging hebben om de vergadering bij te wonen.
40.
41.

Art. 2:27 lid 4 onderdeel c BW.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel d BW.
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5.8
5.7.2

DE WIJZE VAN BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Wijze van bijeenroeping

Er zijn twee vormen van bijeenroeping van de leden:
a. mondeling;
b. schriftelijk; bij brief of bij advertentie. Deze advertentie kan worden geplaatst
in een plaatselijk, regionaal of landelijk dagblad, maar ook in een periodiek
van de vereniging, mits bijeenroeping tijdig plaatsheeft. Onder omstandigheden
kan het van belang zijn dat een bepaald lid persoonlijk wordt opgeroepen,
omdat hetgeen op de ledenvergadering wordt behandeld voor hem van bijzonder belang is.42 De wet geeft geen verdere voorschriften voor de bijeenroeping
van een ledenvergadering, met uitzondering van de vergadering waarin een
voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt (zie par. 16.1.5 e.v.). Het is
wel verstandig – en dat gebeurt dan ook meestal – dat in de statuten voorschriften worden opgenomen ten aanzien van de bijeenroepingstermijn (bijvoorbeeld twee weken), de agendering, de toezending of deponering van
agendastukken, enzovoort. Zie over bijeenroeping ook par. 13.3.
5.8

De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders

5.8.1

Algemeen

De statuten moeten naast de andere minimumeisen (zie par. 5.2.1) tevens inhouden
de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders van de vereniging.43 De
eerste bestuurders worden veelal bij de oprichting van de vereniging aangewezen.
In de statuten wordt dan bepaald hoe verdere benoeming van bestuurders plaatsvindt, dat wil zeggen hoe er in vacatures wordt voorzien. Aangezien de wet voorschrijft dat de statuten de wijze van benoeming van de bestuurders dienen te bevatten, is het niet mogelijk dat de statuten bepalen dat het huishoudelijk reglement
dit verder zal regelen. Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Hoewel uit het
verenigingsrecht naar voren komt dat het bestuur in beginsel bestaat uit natuurlijke
personen, is het toegestaan dat ook rechtspersonen/leden in het bestuur zitting
hebben. In dat geval zouden de statuten dan ook een regeling moeten bevatten
voor de situatie dat de betreffende rechtspersoon ophoudt te bestaan. Tevens dient
men te regelen wat rechtens is indien de aangewezen persoon die de rechtspersoon
in het bestuur vertegenwoordigt, niet meer vertegenwoordigingsbevoegd is.
5.8.2

Wijze van benoeming

De wet geeft een vrij uitvoerige regeling over de benoeming van bestuursleden.44
Deze regeling is ten dele van dwingend recht, dat wil zeggen men mag er op bepaalde onderdelen statutair bij reglement, of bij besluit niet van afwijken.
42.

43.
44.
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Dit volgt uit de redelijkheid en billijkheid. Zouden bepaalde categorieën leden in het bijzonder
getroffen worden door bijvoorbeeld een contributieverhoging, dan heeft het bestuur een zorgplicht
te controleren dat de oproep voor de ledenvergadering ook juist de leden heeft bereikt. Vgl. in dit
verband de rechtsregel uit HR 30 oktober 1964, NJ 1965/107 (Mante).
Art. 2:27 lid 4 onderdeel e BW.
Zie art. 2:37 BW.
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In beginsel wordt het bestuur van de vereniging door de algemene vergadering uit
de leden benoemd. De statuten kunnen echter bepalen dat bestuursleden ook
buiten de leden worden benoemd.45 Voorts kunnen de statuten voorschrijven dat
een of meer van de bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen
dan de leden worden benoemd.46
Ten slotte is het mogelijk dat de statuten aan andere personen (of rechtspersonen)
dan de leden het recht geven om een bindende voordracht te doen tot benoeming
van een bestuurder. Op grond van de wet kan aan die voordracht het bindende
karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit in de algemene ledenvergadering. De statuten bepalen
dan tevens in hoeverre de algemene vergadering, die uiteindelijk de bestuurder
benoemt, kan afwijken van de voordracht (zie verder ten aanzien van benoeming,
ontslag en schorsing van het bestuur par. 8.1.5 e.v. en 9.1.5 e.v.).47
Wijze van ontslag

5.8.3

Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door het orgaan
dat hem heeft benoemd (zie verder par. 8.1.13 e.v. en 9.1.13 e.v.).48 In de regel zal
er tussen een bestuur en een vereniging geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij grote verenigingen wordt het bestuur wel in handen gelegd van een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken, zonder dat deze formeel tot
het bestuur toetreedt. Het is evenwel mogelijk dat ook binnen het bestuur een
taakverdeling wordt gemaakt.
De bestemming van het batig saldo in geval van ontbinding

5.9

De wet eist dat de statuten de bestemming van het batig saldo van de vereniging
in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld,
bevatten (zie verder par. 25.8).49 De bij de ontbinding – krachtens de statuten, een
besluit van de ledenvergadering of een vonnis – aangewezen vereffenaar heeft
onder meer tot taak het liquidatiesaldo te bestemder plaatse te doen komen. Als
de statuten geen bestemming geven aan het liquidatiesaldo komt het de gezamenlijke leden toe.50 Is de statutaire bestemming niet meer te realiseren en zijn er geen
leden meer, dan vervalt het liquidatiesaldo aan de staat die het zo veel mogelijk
overeenkomstig het doel van de inmiddels ontbonden vereniging besteedt.
5.10

Inschrijving in het Handelsregister

5.10.1

Het Handelsregister

Een verplichte inschrijving in het Handelsregister geldt voor verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, dat wil zeggen verenigingen waarvan de statuten zijn op45.
46.
47.
48.
49.
50.

Zie art. 2:37 lid 1 BW.
Zie art. 2:37 lid 3 BW.
Men zie voor dit alles art. 2:37 lid 4 BW.
Art. 2:37 lid 6 BW.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel f BW.
Dit blijkt uit art. 2:23b lid 1 BW.
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genomen in een notariële akte (zie par. 5.2.1).51 Het is echter ook mogelijk dat een
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid vrijwillig wordt ingeschreven.52 Het
gevolg van de inschrijving van een dergelijke vereniging is dat naast de vereniging
in de hierna genoemde volgorde persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun handelingen:
– de bestuurders, voor tijdens hun bestuur opeisbaar geworden schulden;
– de oud-bestuurders, voor schulden die voortvloeien uit tijdens hun bestuur
verrichte rechtshandelingen; en
– de (overige) personen die de vereniging daadwerkelijk vertegenwoordigden.53
Deze persoonlijke aansprakelijkheid bestaat slechts voor zover de wederpartij
aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen (zie par.
3.1.6).54 De wet voorziet echter wel in een disculpatiemogelijkheid.
Alle essentiële gegevens inzake verenigingen moeten worden ingeschreven. Al
deze gegevens zijn ter inzage voor het publiek. Informatie kan – tegen betaling – telefonisch of online worden verkregen, dan wel schriftelijk in de vorm van
een uittreksel of een kopie van hetgeen is ingeschreven of van de documenten die
zijn gedeponeerd. Het Handelsregister wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. De inschrijvingsplicht voor verenigingen geldt ook voor verenigingen die geen
onderneming drijven en is gebaseerd op de Handelsregisterwet 2007 (Hregw 2007)55
en het Handelsregisterbesluit 2008 (Hregb 2008).56
5.10.2

Inschrijving van een vereniging in het Handelsregister

Iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (zie par. 5.2.1) moet worden
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in het gebied
waar zij haar woonplaats heeft (zie voor het begrip ‘woonplaats’ par. 5.4.2).57 De
verplichting tot inschrijving van de vereniging is door de wet opgedragen aan de
bestuurders. Iedere bestuurder is gerechtigd en ook verplicht de inschrijving tot
stand te brengen.58
De wet geeft aan welke gegevens dienen te worden ingeschreven:59
a. de naam van de vereniging en haar zetel volgens de statuten;60
b. de personalia van iedere bestuurder en commissaris (naam, voornamen, geslachtsaanduiding, het woonadres met vermelding – zo mogelijk – van de
postcode, de datum, de plaats en – indien deze plaats is gelegen buiten
Nederland – het land van geboorte, alsmede de handtekening en – voor
zover in gebruik – de elektronische handtekening van een natuurlijk persoon)
en de dag waarop hij bij de vereniging als zodanig in functie is getreden, als51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Art. 2:29 lid 1 BW. De inschrijvingsplicht volgt echter ook uit art. 12 Hregw 2007 jo. art. 28 Hregb
2008.
Art. 2:30 lid 3 BW jo. art. 28 lid 3 Hregb 2008.
Art. 2:30 lid 2 BW.
Art. 2:30 lid 4 BW.
Wet van 22 maart 2007, laatst gewijzigd bij wet van 22 december 2011, Stb. 2012, 19.
Het besluit is laatst gewijzigd bij besluit van 21 april 2011, Stb. 2011, 199.
De inschrijvingsplicht volgt uit art. 2:29 lid 1 BW.
Art. 18 lid 1 Hregw 2007.
Art. 28 Hregb 2008.
Art. 12 Hregw 2007.
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mede of hij bevoegd is de vereniging alleen of gezamenlijk handelend met
een of meer anderen te vertegenwoordigen;61
de personalia van anderen dan bestuurders aan wie de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen (naam, voornamen en woonplaats van deze
personen, alsmede de inhoud van hun bevoegdheid). Men denke hierbij met
name aan directeuren en andere gevolmachtigden.62

Van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen eveneens worden
ingeschreven de onder a tot en met c opgesomde gegevens.63
Indien het bestuur een (doorlopende) volmacht tot vertegenwoordiging van de
vereniging verstrekt aan andere personen (bijvoorbeeld een directeur) worden ook
deze personen in het Handelsregister ingeschreven. Daarbij dient de inhoud van
de aan hen verstrekte volmacht te worden vermeld.64
5.10.3

Wijze van inschrijving

Inschrijving van een nieuw opgerichte vereniging in het Handelsregister vindt
plaats door het deponeren van een authentiek afschrift van de akte van oprichting
dan wel een authentiek uittreksel van de akte van oprichting die de statuten bevatten.65 Inschrijving van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (zie par.
3.1.6) waarvan de statuten later in een notariële akte worden opgenomen, vindt
plaats door deponering van een afschrift van de statuten. Een afschrift of uittreksel
dient te zijn vergezeld van daartoe bestemde inschrijvingsformulieren. Op deze
formulieren zijn de gegevens aangegeven als bedoeld in par. 5.10.2. In de regel zal
de notaris zorg dragen voor de inschrijving van een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid na oprichting of bij latere opname van de statuten in een
notariële akte. Gezien het bepaalde in art. 3 lid 3 Hregb 2008 vindt inschrijving
tegenwoordig veelal via elektronische weg (online) plaats.
5.10.4

Verdere inschrijvingen in het Handelsregister

Behalve de inschrijving van de vereniging zelf en de in par. 5.10.2 bedoelde opgaven,
dient in het Handelsregister een wijziging van hetgeen in het Handelsregister is
ingeschreven te worden opgegeven met vermelding van de dag waarop de wijziging
is ingegaan.66 Een wijziging in de persoonlijke gegevens, voor zover betrekking
hebbend op de wijziging van het woonadres binnen Nederland, behoeft niet te
worden opgegeven. Tevens dient de ontbinding van de vereniging te worden ingeschreven.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

Art. 28 lid 1 onderdeel a Hregb 2008.
Art. 28 lid 1 onderdeel a Hregb 2008.
Art. 28 lid 3 Hregb 2008.
Art. 12 lid 2 Hregb 2008, zij het dat deze bepaling is toegesneden op de situatie dat de vereniging
een onderneming drijft.
Art. 2:29 lid 1 BW.
De inschrijvingsplichtigen – in het geval van de vereniging elk van de bestuurders – zijn te allen
tijde gehouden ervoor te zorgen dat de ingeschreven gegevens juist zijn en dienen dan ook zelfstandig
opgave te doen van wijzigingen. Zie art. 19 Hregw 2007.
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5.10.5

Gevolgen van niet-inschrijving in het Handelsregister

Zolang een vereniging, ongeacht of deze volledige of beperkte rechtsbevoegdheid
heeft (zie par. 3.1.4), niet is ingeschreven in het Handelsregister, is iedere bestuurder
hoofdelijk aansprakelijk (naast de vereniging) voor een rechtshandeling waardoor
hij de vereniging bindt (zie ook hoofdstuk 9).67 Voor een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid geldt bovendien dat een bestuurder zelfs na inschrijving aansprakelijk kan worden gesteld (zie par. 3.1.6). Indien een latere verplichte inschrijving of deponering niet is geschied, kan daarop door de vereniging jegens derden
die het feit niet kenden geen beroep worden gedaan. Derden mogen dus op publicatie van gegevens of het ontbreken daarvan in het Handelsregister vertrouwen en
zich daarop beroepen.68 Echter, een beroep op aansprakelijkheid van bestuurders
op grond van art. 2:29 lid 2 BW kan onder omstandigheden in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid, met name indien de derde op de hoogte was van het
feit dat de vereniging nog niet was ingeschreven en in die wetenschap toch met
de stichting transacties aangaat.69
Zoals gezegd, het niet inschrijven van een informele vereniging betekent dat de
aangesproken bestuurder zich niet op een subsidiaire aansprakelijkheid kan beroepen.70
5.10.6

Rectificatie van inschrijvingen

De wet geeft de mogelijkheid een inschrijving in het Handelsregister door te halen,
aan te vullen of te wijzigen. Daarvoor kan een melding worden gemaakt bij de
Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven. Tot 1 juli 2008 bevatte
de Handelsregisterwet de mogelijkheid een inschrijving in het Handelsregister door
te halen, aan te vullen of te wijzigen. Het verzoek tot rectificatie moest worden
gericht aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement (sector
kanton) waar de inschrijving is geschied of zou moeten geschieden. Het verzoek
kon worden gedaan door een belanghebbende en door de Kamer van Koophandel
zelf. Sinds de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 is de Kamer van Koophandel, al dan niet op instigatie van een
ander bestuursorgaan of van de ingeschrevene of een derde, bevoegd de inschrijving
te doen wijzigen en aan te passen. Overigens rust op de inschrijvingsplichtigen de
plicht opgave te doen van wijzigingen.71
5.10.7

Kosteloze inschrijving

Sinds 2013 zijn de kosten voor eerste inschrijving en de jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel, afgeschaft. De activiteiten van
de Kamers van Koophandel worden sedertdien gefinancierd uit de begroting van
het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ondernemers blijven overigens wel
betalen voor activiteiten die de Kamer van Koophandel oppakt om ondernemers
67.
68.
69.
70.
71.
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Art. 2:29 lid 2 BW.
Art. 25 Hregw 2007 en art. 2:6 BW.
Zie HR 8 januari 2011, NJ 2011/167 (Staalbankiers/Elko Management). Zie ook par. 4.7.5.
Zie art. 2:30 lid 4 BW.
Zie art. 19 Hregw 2007.
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verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt nu via het lastenkader voor het
bedrijfsleven (belasting).
5.10.8

Inschrijving van de onderneming van de vereniging in het Handelsregister

Indien een vereniging een onderneming drijft (bijvoorbeeld de ANWB) dient die
onderneming ook in het Handelsregister te worden ingeschreven. Indien de feitelijke vestigingsplaats van de onderneming van de vereniging onder een andere
Kamer valt, zal inschrijving ook daar moeten plaatsvinden. Tevens is inschrijving
vereist daar waar een nevenvestiging is gevestigd (filiaal of bijkantoor).
Als tijdstip waarop aan de inschrijvingsplicht moet worden voldaan, geeft de wet
aan één week vóór of uiterlijk één week na de vestiging van de onderneming
(aanvang van de bedrijfsactiviteiten).72
In de Handelsregisterwet wordt verder bepaald welke gegevens inzake de onderneming bij de inschrijving moeten worden opgegeven. Dit zijn onder meer: de handelsnaam of -namen, het correspondentieadres met vermelding – zo mogelijk – van de postcode alsmede dat van de gevolmachtigde handelsagenten die de
onderneming in Nederland vertegenwoordigen (ook de handtekening en voor zover
in gebruik de elektronische handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde
personen dient te worden gedeponeerd), het telefoonnummer alsmede – voor
zover van toepassing – het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres, een
korte omschrijving van het uitgeoefende bedrijf, het tijdstip van aanvang van bedrijfsuitoefening en het aantal werkzame personen (zie verder ten aanzien van de
vereniging met een onderneming par. 1.7).
Inschrijvingen in het Handelsregister worden automatisch door de secretaris van
de Kamer van Koophandel in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd. Het tijdstip
van bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant is van belang voor het beroep
dat een vereniging met een onderneming op het ingeschreven feit tegenover derden
kan doen. Voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige inschrijving in het
Handelsregister geldt ook dat deze niet aan derden kunnen worden tegengeworpen.
Daar staat tegenover dat een derde zich nooit kan beroepen op onbekendheid met
een feit dat wel volgens de wettelijke voorschriften is ingeschreven.
Een vereniging met een onderneming die gedurende twee opeenvolgende boekjaren
een netto-omzet van € 6 miljoen of meer (2018) heeft, valt onder het jaarrekeningenrecht van titel 9 Boek 2 BW en is dus verplicht tot het opmaken en openbaar
maken van een jaarrekening en jaarverslag.73
5.11

Vermogensvorming

Het vermogen is voor een vereniging een hulpmiddel, dat wil zeggen dat de afzondering van vermogen geen noodzakelijk element is bij de oprichting van een vereniging. Het is voldoende dat in de financiële behoefte van de vereniging kan
worden voorzien. Dit kan door middel van bestemming van een tegenwoordig of
toekomstig vermogen ten behoeve van de vereniging, maar met name door de
72.
73.

Zie art. 20 lid 1 Hregw 2007.
Art. 2:360 lid 3 jo. art. 2:396 lid 1 onderdeel b BW.
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contributies van de leden, alsmede door bijdragen of subsidies van overheden, door
sponsorgelden, entreegelden, enzovoort. In de statuten van een vereniging (met
volledige rechtsbevoegdheid) dient de bestemming van het (eventuele) batig saldo
van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal
worden vastgesteld, te worden aangegeven (zie par. 25.8 e.v.). Zoals gezegd dient
voor het opleggen van financiële verplichtingen aan de leden steeds een grondslag
aanwezig te zijn in de statuten. Dergelijke verplichtingen kunnen zonder statutaire
grondslag niet bij wijze van besluit van de algemene ledenvergadering of het bestuur
aan de leden worden opgelegd.
Het laten functioneren van een vereniging en het aangaan van rechtshandelingen
met derden is voor bestuurders van de vereniging niet zonder gevaar indien voldoende financiering van de activiteiten ontbreekt.74

74.
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Daarbij gaat het met name om mogelijk onrechtmatig handelen van de bestuurder die, in de wetenschap dat de vereniging nog onvoldoende financiële middelen heeft, in naam van de vereniging
financiële verplichtingen aangaat waarvan hij weet of behoort te weten dat de vereniging die niet
kan nakomen en dat er ook overigens geen verhaal is op aanwezige activa. Zie HR 6 november
1981, NJ 1982/227 (Beklamel).

HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 6
De organisatie van de stichting
Dr. M. Koelemeijer

6.1

Organen, regels en bevoegdheden

6.1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat centraal de organisatie en de besluitvorming van de stichting.
De organisatie van de stichting wordt bepaald door de wet en haar statuten. De
wet (art. 2:285 e.v. BW) geeft de hoofdlijnen weer voor de organisatie van de
stichting. De inrichting en structuur van de stichting moeten worden neergelegd
in de statuten. Krachtens de wettelijke regeling voor de stichting in Boek 2 BW
wordt de stichting vooral gekenmerkt doordat zij slechts één orgaan kent: het bestuur. De wet verzet zich er echter niet tegen dat het bestuur statutair aan intern
toezicht wordt onderworpen. Naast het bestuur kunnen dan ook andere organen
in het leven worden geroepen, mits daarvoor een statutaire basis is. Een orgaan
kan worden omschreven als de perso(o)n(en) of instantie die krachtens de regels
die de inrichting van de rechtspersoon normeren rechtshandelingen verricht of
beslissingsbevoegdheid is toegekend, die aan de rechtspersoon toegerekend kunnen
worden.1 Zo kunnen in de statuten bepaalde bevoegdheden worden toebedeeld
aan een commissie van advies, aan een overkoepelende organisatie of bijvoorbeeld
aan een gemeente.2 Stichtingen dienen hierbij rekening te houden met het ledenverbod, een ander materieel kenmerk waarmee zij zich organisatorisch onderscheiden van andere rechtspersonen. Recente ontwikkelingen laten echter zien dat bij
stichtingen steeds meer nadruk is komen te liggen op verbetering van de governance, waardoor het ledenverbod meer op de achtergrond is geraakt.3 Enerzijds
volgt dit uit het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen waarin, zoals
reeds staat beschreven in hoofdstuk 2, een wettelijke grondslag voor de instelling
van een toezichthoudend orgaan wordt gecreëerd.4 Anderzijds volgt dit uit sectorcodes en/of sectorregels voor semipublieke instellingen. Ten slotte kent de stichting

1.

2.

3.

4.

Asser/Rensen 2-III* 2017/159. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 93 omschrijven het begrip orgaan als
volgt: ‘Een of meer natuurlijke en/of rechtspersonen, die bij het optreden in functie krachtens enige
bepaling in de statuten of de wet belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij
beslissingsbevoegdheid omtrent de eigen taakuitoefening is toegekend.’
Ook wetgeving buiten het Burgerlijk Wetboek kan bepaalde verbanden tot organen van een
rechtspersoon maken. Zo wordt wel aangenomen – zij het niet door iedereen – dat een op basis
van de Wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad ook als orgaan van een stichting
zou kunnen worden aangemerkt.
Zie B. Kemp & C.A. Schwarz, ‘Het ledenverbod, de governance van stichtingen en het wetsvoorstel
“Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting”’, Ondernemingsrecht 2013/120 en M.J. van
Uchelen-Schipper, ‘Rechtskenmerken van de stichting. Wanneer is sprake van spanning met het
ledenverbod?’, WPNR 2014, afl. 7041.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2, art. 11.
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het zogenoemde uitkeringsverbod, teneinde te voorkomen dat het stichtingsvermogen in verkeerde handen valt.5
6.1.2

Wet en statuten

De wettelijke regels voor de stichting zijn voor het merendeel opgenomen in Boek
2 BW, te weten in de titels 1, 6 en 7. Een van de belangrijkste verschillen tussen
de stichting en de andere privaatrechtelijke rechtspersonen die in Boek 2 BW geregeld zijn, is dat de stichting geen algemene vergadering heeft. De wettelijke regeling
van de stichting is, vergeleken met die van de vereniging, nogal summier. Het enige
orgaan dat thans, tot de invoering van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen, wordt genoemd in Boek 2 BW is het bestuur. De wettelijke regeling
met betrekking tot rechten en verplichtingen van het bestuur is zeer beperkt. Een
meer inhoudelijke beschouwing van de bestuurstaak wordt gegeven in hoofdstuk
8 en 9. De statuten dienen bij de oprichting van de stichting te worden opgenomen
in de akte van oprichting (zie par. 4.2). De wet bepaalt in art. 2:286 lid 4 BW wat
de statuten minimaal moeten inhouden. De wet maakt een onderscheid al naargelang een onderwerp in de statuten van een stichting moet worden geregeld of, in
afwijking van de wet, in de statuten anders kan worden geregeld. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid dat in aanvulling op de wettelijke regeling de statuten nadere organisatorische voorzieningen treffen. Die ‘vrije’ aanvullende regelingsbevoegdheid
wordt nader besproken in par. 4.2.1 e.v. De statuten bepalen dus het eigen rechtsregime van de stichting als rechtspersoon en degenen die deel uitmaken van zijn
organen zijn daaraan gebonden.6 Daar de wet een grote mate van inrichtingsvrijheid
laat aan de stichting, bestaat in de praktijk een grote verscheidenheid aan statutaire
regelingen en evenzovele verschijningsvormen van de stichting. Die statuten
moeten in geval van een conflict worden uitgelegd. In de literatuur is de heersende
opvatting dat statuten objectief moeten worden uitgelegd in verband met de
rechtszekerheid.7 Dat betekent dat in beginsel wordt gekeken naar de taalkundige
uitleg van de bewoordingen. Daarnaast geldt dat de relatie tussen de verschillende
organen bij een rechtspersoon wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid
(art. 2:8 BW). Hierdoor kan een meer subjectieve uitleg van de statuten gerechtvaardigd zijn. Bij een subjectieve uitleg kunnen de hoedanigheid van partijen, de tussen
hen (buiten de statuten) geldende afspraken, hun gemeenschappelijke bedoelingen,
vertrouwen en hun gerechtvaardigde belangen een rol spelen.
In het geval waarin partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de
statuten of bij de wijziging daarvan, wordt waarde gehecht aan een subjectieve
uitleg en dienen niet alleen de bewoordingen in aanmerking te worden genomen,
5.

6.

7.
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Vgl. hieromtrent onder meer T.F.H. Reijnen, ‘Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet
beëindigde discussie’, WPNR 2013, afl. 6989 en W.J.M. van Veen, ‘Het uitkeringsverbod bij de
stichting revisited’, TvOB 2013, p. 126 e.v.
Dit betekent ook dat de statuten niet terzijde kunnen worden gesteld door een governance code
waaraan een orgaan of een individueel lid van een orgaan zich heeft verbonden. Zie hieromtrent
Hof ’s-Hertogenbosch 15 mei 2012, JOR 2012/245, m.nt. M. Holtzer.
Zie J.R. Hurenkamp, ‘Statuten, een kwestie van uitleg op maat?’, MvV 2016, p. 160; Asser/Maeijer
& Kroeze 2-I* 2015/181, D.F.M.M. Zaman & S.A. Kruisinga, ‘Uitleg van statuten’, TvOB 2014, afl. 6,
p. 182-191; S. Rijpma, ‘Uitleg van statuten, een objectieve Haviltex?’, TOP 2014, afl. 3, p. 20-24;
J. Nijland, ‘Uitleg van statuten. Tussen cao en Haviltex?’, MvV 2006, afl. 9, p. 167-169 en J.M. Smits,
‘Over de uitleg van statuten ener rechtspersoon; een deels rechtsvergelijkende bijdrage’, S&V 1999,
p. 123-127.
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maar ook de ratio van de bepalingen, de redelijkheid van (de uitkomst van) de
uitleg en de mate waarin de uitleg past in het systeem van de desbetreffende statuten.8
6.1.3

Reglementen en besluiten

Behalve door de wet en statuten, wordt de organisatie van de stichting ook bepaald
door reglementen en besluiten van organen van de stichting. Reglementen worden
door de wetgever niet beschreven. Vaak wordt een reglement beschreven als ‘nadere
regels over het functioneren van de rechtspersoon en zijn organen’.9 Men zou
kunnen zeggen dat in een reglement nadere regels worden opgenomen over het
functioneren van de rechtspersoon. Reglementen worden in tegenstelling tot statuten niet in het Handelsregister gepubliceerd. Uiteraard mogen de reglementaire
regels niet in strijd komen met de wettelijke voorschriften en de statuten. Reglementen komen bij verenigingen veel meer voor dan bij stichtingen (zie hierna
hoofdstuk 7). Bij een stichting zal een verschil van inzicht gemakkelijker in onderling overleg worden opgelost, omdat doorgaans het aantal betrokkenen bij een
stichting niet zo groot is. Is bij een stichting een groter aantal personen betrokken,
dan kan ook daar de behoefte aan reglementen ontstaan. Reglementen blijven
overigens van belang in de rechtspraktijk. Zo wordt in de Nederlandse Corporate
Governance Code en in sectorcodes geregeld naar reglementen verwezen.10
Stichtingen zijn, evenals andere rechtspersonen, voor hun maatschappelijk functioneren voorts af hankelijk van het kunnen nemen van besluiten. Wat een besluit
is, is wettelijk niet vastgelegd. In de context van de regeling van toetsing van besluiten ex art. 2:14 en 2:15 BW volgt uit de parlementaire geschiedenis, de rechtspraak
en de literatuur dat van een besluit in de zin van Boek 2 BW slechts gesproken kan
worden, indien de beslissing rechtsgevolgen voor de rechtspersoon heeft.11 Bij het
nemen van besluiten zullen de wet, statuten, reglementen en redelijkheid en billijkheid in acht moeten worden genomen.
6.1.4

Redelijkheid en billijkheid

Art. 2:8 lid 1 BW bepaalt dat een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet
en de statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken zich jegens
elkander moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
gevorderd. De kring van personen die bij de organisatie van de rechtspersoon zijn
betrokken, moet niet te beperkt worden gezien. Eenieder die krachtens de wet of
de statuten een recht of bevoegdheid binnen de organisatie kan uitoefenen, kan
bij de organisatie betrokken worden geacht. De redelijkheid en billijkheid is een
norm die de gedragingen van de bij de rechtspersoon betrokkenen beheerst en die
in concrete situaties invulling moet krijgen. Bij die invulling spelen de omstandig8.
9.
10.

11.

Zie HR 20 februari 2004, JOR 2004/157, m.nt. Kortmann en Rb. Alkmaar 27 april 2011, JIN 2011/491,
m.nt. Van Rijswijk en Frerichs.
Vgl. Asser/Rensen 2-III* 2017/42.
Verwezen kan worden naar best-practicebepalingen II.2.6, III.1 en III.5.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code en bijvoorbeeld best-practicebepaling II.1.1 van de Governancecode Woningcorporaties (Aedes).
Zie hieromtrent uitgebreid Klein Wassink 2012, p. 163 e.v.
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heden van het geval en de belangen van de betrokken personen een belangrijke
rol.12 De redelijkheid en billijkheid kan er ook voor zorgen dat een krachtens wet,
gewoonte, statuten, reglementen of besluiten geldende regel niet van toepassing
is voor zover dit in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn (art. 2:8
lid 2 BW). Bij toetsing van besluiten aan de redelijkheid en billijkheid gaat het zowel
om de totstandkoming als om de inhoud daarvan. Zie par. 6.2.
6.1.5

Bestuursbevoegdheid, wettelijke en statutaire beperkingen

Indien en voor zover de statuten geen andere organen in het leven hebben geroepen
en daaraan bevoegdheden toekennen, komen in beginsel alle bevoegdheden toe
aan het stichtingsbestuur (art. 2:291 lid 1 BW). Bij de uitoefening van die bestuurstaak behartigt het bestuur de belangen van de rechtspersoon, de stichting. Allereerst
omvat het besturen het zorgen voor de verwezenlijking van haar doel. Voorts omvat
het besturen het leidinggeven aan en zorgen voor een goede taakvervulling van
de stichting, voor haar deelneming aan het maatschappelijk verkeer en voor het
functioneren van haar apparaat.13 Ten slotte moet het bestuur ook zelf beslissingen
nemen en niet slechts feitelijk uitvoeren wat hem wordt opgedragen.14
Wel wordt door de wet van de bestuursbevoegdheid uitdrukkelijk uitgesloten het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waaraan de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij deze bevoegdheid
al dan niet geclausuleerd uit de statuten voortvloeit (art. 2:292 lid 2 BW).
De bevoegdheden van het stichtingsbestuur kunnen ook statutair worden beperkt.
De vraag rijst in hoeverre de autonomie van het stichtingsbestuur mag worden
beperkt. In de wet is hierover niets bepaald. In het algemeen wordt aanvaard dat
sommige bestuurstaken aan andere organen dan het bestuur kunnen worden opgedragen. Aangenomen wordt dat de beperkingen niet zo ver mogen gaan dat de
bestuurstaak aan het bestuur wordt ontnomen. Een manier om het bestuur in de
uitoefening van zijn taak te beperken, is het in de statuten opnemen van de bepaling
dat het bestuur slechts besluiten mag nemen binnen het kader van een door een
ander orgaan goedgekeurde begroting. Voor overige besluiten met financiële gevolgen kan dan afzonderlijke goedkeuring van dat orgaan worden vereist. In feite gaat
het in zo’n geval enerzijds om goedkeuringen vooraf van bepaalde bestuurshandelingen, terwijl anderzijds het stellen van een bepaalde begrotingspost ook een
richtlijn voor het te voeren beleid impliceert.
Voorts wordt aanvaard dat het bestuur gehouden kan zijn zich te gedragen naar
instructies van een ander orgaan of van derden niet-stichtingsorganen.15 De stichting
12.

13.
14.
15.
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Het komt hier aan op een belangenafweging door de rechter. Zie over de factoren die in meer of
mindere mate een rol kunnen spelen bij de eisen van redelijkheid en billijkheid uitgebreid Koelemeijer 1999, p. 339 e.v.
Zie hieromtrent Asser/Rensen 2-III* 2017/334.
Zie Hof Den Haag 1 juni 2010, JIN 2010/451 (Stichting TBH).
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/334 en HR 12 mei 2000, JOR 2000/145, NJ 2000/439 (Geestelijk leider). In
deze zaak was de geestelijk leider op grond van de statuten van de stichting bevoegd om bindende
adviezen te geven aan het bestuur. De Hoge Raad oordeelde dat de enkele statutaire positie van de
geestelijk leider geen blokkade opleverde voor het optimaal functioneren van de stichting en het
bestuur.
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is immers een organisatie die bepaalde belangen wil behartigen en daartoe een
eigen autonomie in het rechtsverkeer (rechtspersoonlijkheid) bezit. De wijze
waarop dat belang zal worden behartigd, behoort binnen en niet buiten die
rechtspersoon te worden bepaald. Dit is in lijn van aanvaarding van beperkingen
van bestuursbevoegdheid door instructies die geldt bij de vereniging. Wat betreft
de vraag naar de geldigheid van concrete instructies zal het accent moeten worden
gelegd op de vraag of een redelijk bestuur de uitvoering van een dergelijke instructie
voor zijn rekening mag nemen. Want één ding staat vast: andere organen kunnen
dan wellicht aan het bestuur instructies geven over de uitvoering van de bestuurstaak, maar dat laat onverlet dat vaak alleen het bestuur die taak kan uitvoeren.
Het bestuur zal uiteindelijk de rechtmatigheid van het gevraagde handelen moeten
beoordelen en is daarvoor verantwoordelijk. Het bestuur is autonoom om de instructie niet op te volgen indien deze in strijd is met het belang van de stichting.
Immers, ook het stichtingsbestuur dient zich bij de vervulling van zijn taak te
richten naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Dit
richtsnoer voor het handelen van de bestuurders zal met de invoering van het
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen voor alle rechtspersonen worden
gecodificeerd in art. 9 van Boek 2 BW.16
6.1.6

Bestuursbevoegdheid en contractuele beperkingen

De vraag rijst of bestuursbevoegdheid kan worden beperkt door een contractuele
regeling. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Stel dat het bestuur van een theaterstichting in onderhandeling is met een bedrijf over het sluiten van een sponsorcontract. De sponsor eist echter dat in het contract een bepaling wordt opgenomen
waarbij het bestuur zich bereid verklaart om met betrekking tot alle bestuursbesluiten slechts te handelen als de sponsor zich daarmee akkoord verklaart en dat
bovendien inzake het financiële beheer alle opdrachten van de sponsor moeten
worden gevolgd. Het bestuur twijfelt of het deze voorwaarden zal accepteren dan
wel af zal zien van het (profijtelijke) sponsorcontract.
Bij dergelijke contractuele bepalingen rijst onmiddellijk een aantal gecompliceerde
juridische vragen. Zo kan men betwijfelen of bij het sluiten van een dergelijk
contract door het bestuur de bepalingen wel bindend zijn voor later benoemde
bestuurders of alleen een persoonlijke binding inhouden voor de bij het contract
betrokken bestuurders. Indien en voor zover het laatste zou moeten worden aangenomen, is dubieus of een bestuurder wel een dergelijke binding mag aangaan
met betrekking tot de uitoefening van zijn functie waarin hij door een orgaan van
de stichting is benoemd. Zou een dergelijke contractuele binding niet strijdig zijn
met de wet of de goede zeden en dus nietig zijn?
Vooralsnog kan op deze vragen niet meer worden gezegd dan dat het antwoord in
concrete gevallen sterk zal af hangen van de ruimte die de contractuele bepalingen
16.

Stichtingsbestuurders zijn zowel naar huidig als naar toekomstig recht collectief verantwoordelijk
en dit kan hoofdelijke aansprakelijkheid met zich brengen wegens onrechtmatige daad, bijvoorbeeld
in het geval waarin een bestuurder een ernstig verwijt valt te maken dat hij heeft toegelaten of bewerkstelligd dat de stichting een door hem aangegane overeenkomst niet nakomt. Zie Hof ’s-Hertogenbosch 20 december 2011, JOR 2012/103 (Doorten). De hoofdelijke aansprakelijkheid
is niet aan de orde indien een bestuurder zich kan disculperen. Zie hieromtrent de Freule-kwestie,
HR 13 april 2012, RvdW 2012/595.
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aan de bestuurders laten om instructies van de derde te toetsen aan het belang van
de stichting. Daarnaar heeft het bestuur zich te richten. Het is wel denkbaar dat
bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking, derden een aanmerkelijke beïnvloedingsmogelijkheid kunnen ontlenen aan een of meer overeenkomsten met de
stichting.
6.1.7

Ruimte voor bevoegdheidstoedeling aan andere organen

Het wettelijke model van een stichting is naar huidig recht eenvoudig. Er is één
verplicht orgaan, het bestuur, en daarbij berusten in beginsel alle door de wet en
de statuten toegekende bevoegdheden. De praktijk is echter veel gevarieerder. Er
zijn veel grote tot zeer grote stichtingen op allerlei terreinen waarbinnen de macht
over allerlei organen is verdeeld. Te denken valt aan ziekenhuizen, bejaardenoorden,
scholen, welzijnsinstellingen, omroeporganisaties, kortom not-for-profitorganisaties
in het algemeen, waarin een plaats is ingeruimd voor invloed en controle van of
door cliënten, werknemers en donateurs of andere buitenstaanders, al of niet onder
invloed van door de overheid bij het verstrekken van subsidies gehanteerde voorwaarden. Allerlei raden en commissies kunnen in stichtingen via een statutaire
regeling invloed uitoefenen en hierdoor een tegenwicht bieden aan het bestuur.
Behalve door de bij ontwerpers van statuten aanwezige creativiteit worden de
grenzen van het statutair mogelijke met name bepaald door twee wettelijke regels.
De eerste, ruimte scheppende, regel is dat het bestuur belast is met het besturen
‘behoudens beperkingen volgens de statuten’. Statuten kunnen dus taken die in
beginsel bij het bestuur horen, binnen zekere grenzen, aan het bestuur ontnemen
en aan andere organen toedelen. De tweede, ruimte beperkende, regel is dat de
stichting geen leden mag hebben. Het ledenverbod is het materiële kenmerk
waarmee zij zich organisatorisch onderscheidt van andere rechtspersonen, zoals
de vereniging.17 Het ledenverbod houdt volgens de meeste auteurs18 in dat er geen
orgaan mag zijn dat wat betreft zeggenschapsrechten op één lijn is te stellen met
de algemene vergadering van een vereniging. Die algemene vergadering heeft als
belangrijkste bevoegdheden:
– benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
– wijziging van de statuten;
– recht op rekening en verantwoording door het bestuur van het gevoerde beleid
en het al of niet verlenen van decharge van het bestuur (merkwaardigerwijs
voorziet de wet bij een vereniging, anders dan bij een coöperatie, niet in
vaststelling van de jaarrekening).
Onduidelijk is wanneer het ledenverbod wordt overschreden. Als bij de stichting
een orgaan bestaat dat statutair alle hiervoor genoemde bevoegdheden krijgt toegewezen, is een grens overschreden. In feite is dan immers sprake van een vereniging. In dat geval dreigt ontbinding van de stichting, tenzij omzetting van de
stichting in een vereniging plaatsvindt (zie par. 1.6.3 en 21.3). Het ledenverbod
heeft in feite twee aspecten: de bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van
de algemene vergadering en de organisatiestructuur die op vergelijkbare wijze
17.
18.
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Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 26.
Zie bijvoorbeeld Asser/Rensen 2-III* 2017/326 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 26.
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functioneert als een ledenvergadering. Wat betreft de bevoegdheden wordt aangenomen dat de aanwezigheid van enig zeggenschapsrecht nog niet leidt tot lidmaatschap. Een moederstichting die in haar dochterstichting statutaire bevoegdheden
bezit, wordt ook niet als lid gekwalificeerd.19 Het risico van overtreding van het
ledenverbod komt op als meerdere bevoegdheden worden toegekend aan hetzelfde
stichtingsorgaan buiten het bestuur. In die lijn wordt door sommige auteurs wel
betoogd dat een stichting leden heeft als een ander orgaan dan het bestuur bevoegd
is het bestuur (voor ten minste de helft) samen te stellen en het bovendien bevoegd
is tot het naar eigen inzicht aanvullen van de eigen gelederen.20
Wat betreft de organisatiestructuur geldt dat de statuten van een stichting in
meerdere organen dan alleen het bestuur kunnen voorzien. Er bestaat ook geen
bezwaar tegen dat de bevoegdheden die bij een vereniging alle aan één orgaan (de
algemene ledenvergadering) toekomen, bij een stichting over diverse organen
worden verdeeld. Denkbaar is dat men statutair een raad van donateurs in het leven
roept die de bevoegdheid verkrijgt bestuursleden te benoemen of te ontslaan.
Daarnaast kan een raad van commissarissen of een raad van toezicht de bevoegdheid
krijgen de jaarrekening vast te stellen. Voorts kan een raad van medewerkers en/of
cliënten een goedkeuringsrecht verkrijgen met betrekking tot statutenwijzigingen
in het algemeen of wijziging van bepaalde statutaire bepalingen in het bijzonder.
Ook vele andere variaties zijn mogelijk, afhankelijk van de feitelijke werkzaamheden
van een stichting en de omstandigheden van het geval. Te denken valt bijvoorbeeld
aan stichtingen die zich op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek bewegen
met een wetenschappelijke adviesraad met diverse advies- of goedkeuringsbevoegdheden ten aanzien van plannen van het bestuur. Discussie bestaat in de literatuur
of het ledenverbod in de weg staat aan de vergaande bevoegdheden die aan raden
van toezicht van semipublieke instellingen toekomen op grond van huidige en
toekomstige sectorwetgeving, waarin de nadruk ligt op versterking van interne
checks and balances.21
6.1.8

Steunstichtingen en andere ondersteunende organisaties

Af hankelijkheidsverhoudingen tussen stichtingen komen in de praktijk voor. De
stichting kan een ‘af hankelijke’ rechtspersoon zijn, waarvan bestuurders worden
benoemd en ontslagen door een andere organisatie, waarbij ook een volledige of
gedeeltelijke personele unie van de besturen van de betrokken rechtspersonen kan
worden bereikt. Een stichting kan op haar beurt een steunstichting oprichten
waaraan bepaalde activiteiten worden opgedragen en die in belangrijke mate wordt
beheerst door de oprichtende stichting. Een steunstichting is dan ook een stichting
die wordt opgericht om als ondersteuning te dienen voor een of meer andere
rechtspersonen; zij oefent slechts activiteiten uit ten behoeve van andere rechtsper19.
20.

21.

Zie Overes, GS Rechtspersonen, art. 2:285 BW.
Vgl. onder meer Den Tonkelaar, T&C BW, art. 2:285 BW. Anders: M.J. van Uchelen-Schipper,
‘Rechtskenmerken van de stichting. Wanneer is sprake van spanning met het ledenverbod?’, WPNR
2014, afl. 7041.
Zie ook B. Kemp & C.A. Schwarz, ‘Het ledenverbod, de governance van stichtingen en het wetsvoorstel
“Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting”’, Ondernemingsrecht 2013/120 en M.J. van
Uchelen-Schipper, ‘Rechtskenmerken van de stichting. Wanneer is sprake van spanning met het
ledenverbod?’, WPNR 2014, afl. 7041.
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sonen tot wie zij in een af hankelijkheidsrelatie staat.22 De juridische grondslag
daarvoor zal worden neergelegd in de statuten. De af hankelijkheidsrelatie zal in
de eerste plaats tot uitdrukking worden gebracht in de doelomschrijving van de
steunstichting. Voorts kan worden bepaald dat de bestuurders van de stichting
worden benoemd en ontslagen door de oprichtende stichting, dat bepaalde (ingrijpende) besluiten de goedkeuring behoeven van de oprichtende stichting evenals
dat de oprichtende stichting besluit over statutenwijziging en ontbinding. Op die
wijze kan worden bereikt dat de steunstichting ook inderdaad het belang van de
hoofdstichting voortdurend voor ogen houdt, een en ander binnen de grenzen van
het hiervoor in par. 6.1.7 besproken ledenverbod.
Een steunorganisatie kan overigens ook een vereniging zijn. Een bekende
steunorganisatie is de vereniging ‘Vrienden van de Hartstichting’, die ten doel heeft
‘het bevorderen van en het geven van steun aan het werk van de Nederlandse
Hartstichting’. In de statuten van deze vereniging is bepaald dat te verkrijgen inkomsten, af komstig van leden en donateurs en als resultaat van geldinzamelingen,
onder aftrek van kosten en kasgeld, ‘zullen worden overgedragen aan die stichting’.
De Nederlandse Hartstichting heeft statutair de bevoegdheid om een van de leden
van het hoofdbestuur van de steunvereniging te benoemen.
In het verleden werd wel van een steunorganisatie gebruikgemaakt om door middel
van contractuele constructies een zo laag mogelijk vermogen en resultaat en dus
een zo hoog mogelijke subsidie te verkrijgen, bijvoorbeeld door:
– onroerend goed over te dragen aan een steunstichting en dit tegen hogere
prijzen dan normaal weer ‘terug’ te huren; en
– contributies te laten innen door de steunstichting.
Deze praktijken zijn echter door de overheid in de subsidievoorwaarden onaanvaardbaar verklaard en kunnen leiden tot intrekking van of korting op verleende
subsidies. In de Comptabiliteitswet is ten slotte in bepaalde uitzonderlijke gevallen
voorzien in een mogelijke controle door de Algemene Rekenkamer bij betrokken
steunorganisaties.
6.1.9

Concernstichting en instructiebevoegdheden

Ook in het stichtingenrecht zijn concernverhoudingen niet onbekend.23 De in par.
6.1.8 besproken steunstichting is in wezen al een vorm van samenwerking tussen
rechtspersonen die kan uitgroeien tot een concernachtige band. De concernverbondenheid bij stichtingen berust in belangrijke mate op de statuten en op overeenkomsten. De samenwerking krijgt dan een meer hiërarchische vorm waarbij het
bestuur van een bepaalde stichting statutair of contractueel is onderworpen aan
de aanwijzingen van het bestuur van een andere rechtspersoon. In het algemeen
wordt aangenomen dat bepaalde instructiebevoegdheden onder voorwaarden toelaatbaar zijn. Aangezien het in de praktijk veelal zal gaan om de mogelijkheid het
bestuur te instrueren tot een bepaald handelen, zullen wij alleen dergelijke beperkingen bespreken. Ter toelichting het volgende voorbeeld.
22.
23.

120

Zie Groeneveld-Louwerse & Suurland 2003, p. 228-229.
Zie hierover uitgebreid Hendriks 1994 en A.F.M. Dorresteijn, ‘De stichting binnen concernverband’,
TvOB 2013, p. 167 e.v.
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De ‘Stichting opvang kinderen’ houdt een aantal crèches in stand. De stichting
kent statutair een orgaan, samengesteld uit alle moeders van de in de crèches verblijvende kinderen, dat belast is met het beleid inzake het aan te schaffen speelgoed.
In de statuten is vermeld dat het bestuur voor alle aankopen op dit terrein de
goedkeuring nodig heeft van de gezamenlijke moeders alsmede dat deze moeders
concrete aanbevelingen kunnen doen omtrent te plegen aankopen. De moeders
eisen op een bepaald moment dat het bestuur al het aanwezige speelgoed zal vervangen door met loodvrije verf beschilderd speelgoed. Het bestuur weet echter dat
dit financieel niet haalbaar is. Als het bestuur ondanks deze wetenschap toch gevolg
geeft aan de eis van de moeders, is het denkbaar dat de leverancier van het speelgoed
uiteindelijk de koopprijs niet of slechts gedeeltelijk betaald krijgt. In die omstandigheden kunnen de bestuurders persoonlijk jegens de leverancier aansprakelijk
zijn voor zijn schade. Zie ook par. 10.3.4.
Een en ander luistert nog nauwer wanneer sprake is van een stichting die het
commerciële pad heeft betreden. In dat geval voorziet de wet namelijk in een
aanzienlijk strenger aansprakelijkheidsregime voor bestuurders (zie hoofdstuk 8
en 9). Acht een bestuurder van zo’n stichting in het licht van het voorgaande het
uitvoeren van een bepaalde instructie niet verantwoord, dan zal hij moeten weigeren die instructie uit te voeren. Wellicht riskeert hij dan ontslag, maar dat weegt
niet op tegen de aansprakelijkheidsrisico’s.
Overigens kan worden opgemerkt dat de betaalde bestuurder bij ontslag vanwege
een weigering als hiervoor weergegeven financieel niet met lege handen hoeft te
staan, maar onder omstandigheden ingevolge het arbeidsrecht een schadeloosstelling
kan verkrijgen.
6.1.10

Overheidsstichting

Een variant op de stichting die qua zeggenschap statutair mede af hankelijk is van
organisaties buiten de stichting, is de zogenoemde overheidsstichting. Deze stichting
wordt vaak omschreven als een stichting die onder overwegende invloed van de
overheid (lees: de minister) staat.24
Sedert de crisisjaren rond 1930 is veel ervaring met de overheidsstichting als bestuursinstrument opgedaan, met name in de agrarische sector. De overheid probeert
zo enerzijds een bepaald terrein enigszins uit de directe overheidssfeer te halen,
waardoor het minder onderwerp van politieke discussie hoeft te zijn en meer
ruimte kan worden geboden aan betrokkenen, en anderzijds toch een bepaalde
controle te behouden. Van overheidszijde is wel betoogd dat die controle zeer ver
kan gaan en ook concrete instructies aan het bestuur kan omvatten. Een instructie
tot ontslag van met name genoemd personeel zou dan bijvoorbeeld moeten worden
uitgevoerd.
In juridische kringen wordt echter verdedigd dat dit, gelet op het stichtingenrecht,
niet aanvaardbaar is en dat ook binnen stichtingen die door de overheid in het leven
worden geroepen, de toelaatbaarheid van (concrete) instructies op gelijke wijze
moet worden beoordeeld als in andere gevallen. Ook daar geldt dat het bestuur
van een stichting een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het belang van de
24.

Schroten 2000, p. 31.
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stichting en de daarbij betrokkenen. Zelfs als in de statuten van de overheidsstichting een instructiebevoegdheid is geregeld, moet worden erkend dat concrete instructies door het bestuur, in het belang van de stichting, terzijde moeten kunnen
worden gelegd. In dit verband wordt tevens verwezen naar art. 9 van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
6.1.11

De mogelijkheid en het belang van een eventuele statutaire grondslag;
(anti)discriminatie

Zoals in par. 4.5.1 is vastgesteld, dienen de statuten van elke stichting een doelstelling te bevatten. Daarnaast is het bij stichtingen een veelvuldig voorkomend verschijnsel dat doel en werkzaamheden van de stichting uitdrukkelijk worden gekoppeld aan een bepaalde, bijvoorbeeld levensbeschouwelijke, grondslag. De meest
voorkomende in onze samenleving is uiteraard een grondslag die wordt ontleend
aan christelijke beginselen en overtuigingen. Ook zijn er stichtingen die zich bijvoorbeeld op een antroposofische of humanistische grondslag baseren, terwijl ook
meer politiek getinte grondslagen, zoals socialistische, niet onbekend zijn in het
stichtingenwezen.
Vragen rondom de gevolgen van met name de levensbeschouwelijke grondslagen
hebben zich de laatste jaren in het bijzonder toegespitst op de situatie van werknemers bij dergelijke stichtingen. Mag een stichting weigeren sollicitanten te accepteren of mogen werknemers worden ontslagen als deze hun leven niet inrichten
conform de grondslag of de opvattingen die daaromtrent in kringen binnen en
rond de stichting leven? In het bijzonder wordt deze discussie gedomineerd door
de positie van personen van homofiele geaardheid.
Kwesties als deze worden geregeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Deze
wet laat nog steeds de vrijheid om een aanstellingsbeleid te voeren op basis van de
grondslag, mits de eisen die voortvloeien uit de grondslag niet leiden tot ‘onderscheid op grond van het enkele feit van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat’. Alleen bij instellingen op politieke
grondslag mag onderscheid worden gemaakt op grond van het enkele feit van
(politieke) gezindheid. De redelijkheid van het gemaakte onderscheid staat uiteindelijk ter beoordeling van de rechter. De motiveringsplicht van een instelling zal
in het licht van het vorenstaande wel worden verzwaard.
Het voorschrift van gelijke behandeling in de Algemene wet gelijke behandeling
geldt slechts als sprake is van arbeid in enig dienstverband of in een vrij beroep
(tenzij de werkverhouding een sterk privékarakter heeft) of als sprake is van het
beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden van goederen en diensten. Wat betreft het niet
beroeps- of bedrijfsmatig aanbieden van goederen of diensten kan de wet alleen
gevolgen hebben als een aanbod van goederen en diensten in het openbaar geschiedt. Overigens bestond voorafgaand aan deze wet reeds wetgeving inzake gelijke
behandeling van mannen en vrouwen, met name waar het de beloning betrof.
6.1.12

Democratisering van instellingen

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan eventueel te stellen (wettelijke)
eisen met betrekking tot democratisering van instellingen. Daarbij moet vooral
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worden gedacht aan de inspraak van cliënten van welzijnsinstellingen in het door
het bestuur te voeren beleid.
Veelal worden overigens nu reeds, via subsidievoorwaarden, bepaalde democratiseringsmaatregelen door de overheid afgedwongen. Uiteindelijk is besloten niet
tot algemene wetgeving op dit terrein over te gaan. Wel zijn wetsvoorstellen ingediend inzake de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen en inzake het
klachtrecht voor cliënten van, uit collectieve middelen gefinancierde, zorgaanbieders. Men denke aan bejaardenoorden, ziekenhuizen, maar ook aan kinderdagverblijven, hulpinstellingen voor verslaafden en instellingen voor algemeen maatschappelijk werk. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen verplicht gesubsidieerde zorginstellingen een cliëntenraad te benoemen. Die cliëntenraad heeft
krachtens de wet een behoorlijk omvangrijk adviesrecht. Wanneer de zorginstelling
wenst af te wijken van het advies van de cliëntenraad, zal dat in bepaalde gevallen
slechts mogelijk zijn als een speciale commissie het voornemen van de zorginstelling
redelijk oordeelt. Voorts verplicht deze wet ertoe dat de statuten van zorginstellingen
zodanig worden aangepast dat cliënten invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. Ten minste één bestuurslid moet worden benoemd op
bindende voordracht van de cliëntenraad.
6.2

Besluitvorming binnen de stichting

6.2.1

Algemeen

Besluiten die door de daartoe bevoegde organen zijn genomen, vormen de basis
van het handelen van en door een rechtspersoon, dus ook van een stichting. Het
belangrijkste orgaan van de stichting en in beginsel ook het enig noodzakelijk
aanwezige orgaan, is het bestuur. Het bestuur heeft echter, zoals beschreven in
hoofdstuk 15, de vrijheid om door wijziging van de statuten organen in het leven
te roepen die zij wenselijk acht. De statuten kunnen ook groepen donateurs of
aangeslotenen tot orgaan van een stichting maken. Immers, binnen het stichtingenrecht bestaat een grote mate van vrijheid om aan een of meer van dergelijke
organen specifieke bevoegdheden toe te kennen, mits in acht wordt genomen dat
(1) er een bestuur is dat belast is met het bestuur van een stichting en (2) de toekenning van bevoegdheden niet leidt tot een overtreding van het ledenverbod.
De algemene regel is dat alle besluiten van de organen genormeerd worden door
de wet, statuten, de reglementen en de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW.
Voor zover de statuten niet in een eigen regeling voor de oproeping, werkwijze en
de besluitvorming binnen deze organen van de stichting voorzien, is men aangewezen op de toepassing van algemene regels van besluitvorming zoals deze zijn
af te leiden uit art. 2:12-16 BW en de regels voor besluitvorming bij de vereniging.25
Art. 2:8 BW bepaalt dat een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en
statuten bij zijn organisatie zijn betrokken zich jegens elkander moeten gedragen
‘naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd’. De redelijkheid
en billijkheid zijn met name van belang bij de totstandkoming van besluiten, maar
ook bij de inhoud van de besluiten. Ons recht voorziet op grond van art. 2:14 en
25.

Vgl. hieromtrent onder meer Dumoulin 1999, p. 5 en p. 231-235, die spreekt over uitgangspunten
van het besluitvormingsrecht.
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2:15 BW in de mogelijkheid dat een besluit van een orgaan kan worden aangetast
als:
a. het orgaan niet bevoegd is om een bepaald besluit te nemen; of
b. een besluit is genomen in strijd met de wettelijke bepalingen; of
een besluit in strijd is met de statuten; of
c.
d. een besluit in strijd is met de goede trouw of de redelijkheid en billijkheid
(als bedoeld in art. 2:8 BW); of
een besluit in strijd is met een reglement.
e.
6.2.2

Aantasting van besluiten; procedure en gevolgen

In de vorige paragraaf is te kennen gegeven op welke gronden een besluit kan
worden aangetast. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee mogelijkheden.
Het kan zijn dat een besluit als gevolg van de wet als nietig wordt aangemerkt. Op
een nietig besluit kan eenieder zich beroepen. Het gevolg van de constatering dat
een besluit nietig is, is dat het besluit van meet af aan geen rechtsgevolg heeft.
Nietigheid werkt van rechtswege en moet door de rechter ambtshalve worden
toegepast, ook zonder dat op de nietigheid van een besluit een beroep wordt gedaan.
Binnen de stichting worden besluiten als genoemd in de vorige paragraaf, punt a,
b en c als nietig aangemerkt. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt als de
overtreden wettelijke of statutaire regels het tot stand komen van besluiten regelen.
Dan zijn besluiten slechts vernietigbaar. Dat geldt ook voor besluiten als genoemd
in de vorige paragraaf, punt d en e.
Vernietigbaarheid wil zeggen dat er actie van een belanghebbende nodig is om het
besluit aan te tasten. In het algemeen zullen degenen die deel uitmaken van de
organen van een rechtspersoon tot de kring van belanghebbenden worden gerekend,
zoals bestuurders van de stichting. Ook werknemers, donateurs en dergelijke
kunnen als zodanig worden aangemerkt. Zij moeten dan ex art. 2:15 lid 3 BW ‘een
redelijk belang’ hebben bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen.
Een redelijk belang is aanwezig indien door de niet-nakoming van de verplichting
een specifiek en concreet nadeel dreigt voor de eiser in de relatie tot de rechtspersoon.26 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de houder van een winstcertificaat.27 Van
belang is ook dat een overeenkomst die de stichting heeft gesloten met een betrokkene in de zin van art. 2:8 BW doorwerkt in het door de stichting genomen besluit.
Een besluit van de stichting in strijd met zo’n overeenkomst is vernietigbaar.28
De procedure is als volgt: binnen een jaar nadat aan het besluit voldoende openbaarheid is gegeven of, zo deze termijn korter is, binnen een jaar vanaf het moment
dat degene die het besluit wil aantasten, dit besluit kende of daarvan op de hoogte
was gesteld, moet actie worden ondernomen. Deze vervaltermijn is opgenomen in
26.

27.
28.
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Zie hieromtrent onder meer J.M. Blanco Fernández, ‘Het toepassingsbereik van art. 2:8 BW’, in:
Onderneming en 10 jaar NBW (Onderzoekscentrum Onderneming & Recht deel 24), Deventer: Kluwer
2002, p. 125-142; R.A. Wolf, ‘De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen
en vernietiging van besluiten’, Ondernemingsrecht 2014/2 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 115.
Ter illustratie Hof Amsterdam 22 juli 2014, JOR 2014/158.
Zo oordeelde het Hof Amsterdam op 22 juli 2014, JOR 2014/158 dat het besluit van het stichtingsbestuur tot opheffing van een reglement in strijd met de redelijkheid en billijkheid was, omdat dit
strijdig was met de verplichtingen van de stichting die voortvloeiden uit de vaststellingsovereenkomst
die zij met een houder van winstbewijzen had gesloten.
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art. 2:15 lid 5 BW. De vordering tot vernietiging van het besluit moet worden ingesteld bij de rechtbank binnen het gebied waar de stichting woonplaats heeft.
Spreekt de rechtbank de vernietiging uit, dan wordt aan het besluit de rechtskracht
ontnomen en komt de juridische basis aan een in het besluit voorgenomen handelen
te ontvallen. Daarmee staat vast dat bijvoorbeeld bestuurders die toch voortgaan
met handelen conform het vernietigde besluit zich onrechtmatig gedragen ten
opzichte van bij de stichting betrokken personen.
6.2.3

Nietigheid of vernietiging van een besluit en de positie van derden

Een besluit heeft niet altijd slechts betrekking op de interne verhoudingen. Het is
ook denkbaar dat buitenstaanders de invloed van een bepaald besluit waarnemen.
Met name zal dat het geval zijn als een besluit van een stichtingsorgaan ertoe strekt
om met een derde rechtshandelingen te verrichten. Te denken valt bijvoorbeeld
aan het besluit een stuk grond te huren, een nieuwe centraleverwarmingsinstallatie
te kopen en een aannemingscontract met een aannemer te sluiten over de bouw
van een nieuw kantoor. Zijn dergelijke rechtshandelingen (vaak betreft het contracten) echter inmiddels geldig aangegaan, dan kan aantasting van het daaraan ten
grondslag liggende besluit niet de rechtspositie van de derde raken. Uitzonderingen
hierop zijn slechts denkbaar in zeer bijzondere gevallen waarin de derde op de
hoogte was van de onbevoegdheid tot het nemen van het besluit.
Of dergelijke rechtshandelingen namens de stichting geldig met derden zijn aangegaan, is een vraag die af hangt van de regeling die binnen een stichting is getroffen
met betrekking tot de bevoegdheid om de stichting in het contact met derden te
vertegenwoordigen en van de uitdrukkelijke wettelijke regelingen ter zake. Zo
geldt bij een stichting bijvoorbeeld dat het bestuur slechts bevoegd is tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen als dat uit de statuten voortvloeit.
Zie voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid hoofdstuk 11.
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Hoofdstuk 7
De organisatie van de vereniging
Dr. M. Koelemeijer

7.1

Organen, regels en bevoegdheden

7.1.1

Algemeen

De in dit handboek besproken rechtspersonen worden beheerst door eigen rechtspersonenrechtelijke regels die zijn vervat in de wet, statuten, reglementen en bevoegd genomen besluiten. Een belangrijk deel van dit organisatierecht heeft betrekking op toedeling van bevoegdheden. Die bevoegdheden worden toebedeeld aan
organen of aan personen die deel uitmaken van die organen.1 Essentieel is de wijze
waarop zij deel uitmaken van en invloed uitoefenen op het proces dat uiteindelijk
uitmondt in een besluit dat juridisch geldt als een besluit van de rechtspersoon.
Het orgaanbegrip is dan ook met name van belang voor de regeling in art. 2:14-16
BW inzake de toetsing van besluiten van alle organen van de in Boek 2 BW geregelde rechtspersonen.
De voornaamste organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering (van leden) en de raad van commissarissen. Daarnaast kunnen op basis van
wet of statuten ook andere organen in het leven worden geroepen. Zo kunnen in
de statuten bepaalde bevoegdheden worden toebedeeld aan een commissie van
advies, aan een overkoepelende organisatie of aan een overheidsinstantie. Ook op
grond van wetgeving buiten het Burgerlijk Wetboek kunnen bepaalde verbanden
als organen van een rechtspersoon worden beschouwd. In de literatuur bestaat
verschil van mening over de vraag of een op basis van de Wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad als orgaan van een rechtspersoon kan worden
beschouwd.2 In zijn algemeenheid wordt aanvaard dat de ondernemingsraad behoort
tot de organisatie van de rechtspersoon hetgeen met zich brengt dat de ondernemingsraad behoort tot de kring van betrokkenen bij de rechtspersoon ex art. 2:8
BW.3
7.1.2

De verenigingsstructuur

In de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering wettelijk verplichte
organen. Ingevolge art. 2:44 lid 2 BW is het bestuur belast met het besturen van

1.

2.
3.

In par. 5.2 en op p. 93 in Dijk & Van der Ploeg 2013, 6e druk, wordt de definitie van een orgaan
als volgt omschreven: ‘Een of meer natuurlijke en/of rechtspersonen, die bij het optreden in functie
krachtens enige bepaling in de statuten of de wet belast zijn met een nader omschreven taak en
aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid omtrent de eigen taakuitoefening is toegekend.’
Volgens Dijk & Van der Ploeg kan de ondernemingsraad in beginsel niet als orgaan worden beschouwd, Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 95.
Zie ook Hof Amsterdam (OK) 26 november 1987, NJ 1989/271 (Stichting IKON).
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de vereniging, onvoorwaardelijk en voor het geheel. Wat daaronder moet worden
begrepen, wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 9.
De algemene vergadering bestaat uit leden of afgevaardigden van leden. De algemene vergadering heeft in beginsel de bevoegdheden die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen (art. 2:40 lid 1 BW). Daarop wordt
nader ingegaan in hoofdstuk 13. De huidige wettelijke regeling voorziet niet in
een uitdrukkelijke grondslag voor de instelling van een raad van commissarissen.
Het creëren van de raad van commissarissen of van andere organen is naar huidig
recht wel mogelijk, zij het dat:
a. bevoegdheden die dwingend aan in de wet geregelde organen zijn toebedeeld,
statutair niet kunnen worden toebedeeld aan andere organen;
b. organen slechts kunnen worden gecreëerd in de statuten.
Met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt in het algemene
gedeelte van Boek 2 BW een bepaling opgenomen over de instelling van een raad
van commissarissen. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de bevoegdheden en
de rol van de raad van commissarissen in de vereniging. Opgemerkt dient te worden
dat in de statuten het toezichthoudend orgaan niet per se behoeft te worden aangeduid met de naam raad van commissarissen. Beslissend is de taakomschrijving
van een orgaan met als centraal element ‘toezicht op het bestuur’. Dus ook als
sprake is van een raad van toezicht of van een raad van advies kan deze veelal als
een raad van commissarissen worden beschouwd. Kent een vereniging statutair
een raad van commissarissen, dan eist de wet niet dat jaarlijks een afzonderlijke
kascommissie wordt ingesteld die onderzoekt of de door het bestuur gepresenteerde
jaarrekening wel een juist beeld geeft van het reilen en zeilen van de vereniging.
Die taak rust dan op de raad van commissarissen (art. 2:48 BW).
Grote verenigingen, zoals de Unie Katholieke Bond van Ouderen (‘KBO’), kennen
in de praktijk vaak afdelingen in verband met een territoriale of functionele
spreiding van activiteiten en/of leden.4 Een afdeling is geen orgaan, maar kan
worden omschreven als een organisatorische eenheid in de hoofdvereniging
waarbij (een deel van) de leden van de hoofdvereniging zijn ingedeeld op basis van
een geografisch of functioneel criterium. Een afdeling kan rechtspersoonlijkheid
hebben. In dat geval gelden dezelfde wettelijke regels als voor de hoofdvereniging.
Voor afdelingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, maar wel een algemene
vergadering en bestuur hebben, zijn art. 2:37-41 BW van overeenkomstige toepassing. In hoofdstuk 16 wordt de afdeling nader behandeld.
Het bestuur, de algemene vergadering en afdelingen hebben de bevoegdheid om
commissies in te stellen. Het bestaan van commissies kan blijken uit de statuten
of een reglement, maar ook uit een besluit van het betreffende orgaan. De status
en de bevoegdheden van deze commissies zijn niet altijd even duidelijk. Grofweg
kan onderscheid gemaakt worden tussen:
– commissies die in de statuten met een bepaalde taak zijn belast (bijvoorbeeld
een commissie van beheer van een verenigingsgebouw of een arbitrage- of
geschillencommissie);
4.

128

Zo kent de Unie KBO ruim 500 afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren
en lokaal de belangen van senioren behartigen, zie www.uniekbo.nl.
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commissies die namens een bepaald orgaan een bepaalde taak uitvoeren (bijvoorbeeld een financiële commissie die namens het bestuur is belast met het
innen van de contributies, feest- en evenementencommissies die in opdracht
van het bestuur een bepaald project organiseren);
commissies die in het leven worden geroepen om een bepaald probleem nader
te bestuderen en daarover te adviseren.

De enige commissie die in de wet wordt genoemd is de kascommissie (art. 2:48 lid
2 BW). Een kascommissie wordt benoemd als er geen raad van commissarissen is
in de vereniging en er geen accountantsverklaring is. Deze commissie onderzoekt
de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen daaromtrent. Alle andere
commissies ontlenen hun bevoegdheden aan statuten, reglementen en besluiten.5
7.1.3

Wet en statuten

Het bestaan, de taak van en de samenwerking in en tussen organen wordt beheerst
door rechtspersonenrechtelijke regels. Deze regels zijn allereerst neergelegd in
wetten en statuten. Uiteraard zijn de wettelijke regels het belangrijkste. Deze staan
voor het merendeel in Boek 2 BW.
In een aantal gevallen wordt in de wettelijke bepalingen zelf aangegeven dat afwijking van het wettelijk voorschrift mogelijk is. In beginsel is dan echter wel vereist
dat de statuten in die afwijkende regeling voorzien.
De statuten dienen bij de oprichting van de vereniging te worden opgenomen in
de akte van oprichting (art. 2:27 lid 3 BW, zie tevens par. 5.2). Statuten van de
vereniging zijn autonome regels, waarin door de algemene vergadering wijziging
kan worden aangebracht (art. 2:42 BW). De gelding van statutaire bepalingen in
de vereniging kan slechts teniet worden gedaan via een statutenwijzigingsprocedure,
waarvoor dwingendrechtelijke bepalingen bestaan. Voor het overige vormen de
statuten voor alle betrokkenen objectief recht.6 Daarop bestaat slechts een uitzondering in het geval van de informele vereniging (zie par. 5.1.4). Deze vereniging wordt
immers niet bij notariële akte opgericht en kent dus ook geen in de notariële akte
opgenomen statuten. In dat geval is het zelfs mogelijk dat de statuten niet schriftelijk zijn vastgelegd, maar zijn vervat in mondelinge afspraken. Bij mondelinge afspraken kan nooit van een wettelijke regeling worden afgeweken, ook al voorziet
de regeling zelf wel in de mogelijkheid van statutaire afwijking. De wet vereist
namelijk uitdrukkelijk dat dan sprake moet zijn van schriftelijke statuten.
7.1.4

Reglementen en besluiten

Naast wettelijke en statutaire regels kunnen binnen de vereniging ook bij reglement
of besluit regels worden geformuleerd die betrekking hebben op het interne reilen
en zeilen van de vereniging. Degenen die tot de organisatie van de vereniging be-

5.
6.

Zie over commissies uitgebreid Kollen 2007, p. 53-54.
Het objectief-rechterlijk karakter wordt door de meeste schrijvers aangenomen. Zie onder meer
Asser/Rensen 2-III* 2017/41 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 73.
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horen zijn behalve aan de wet dus ook gebonden aan rechtsgeldig tot stand gekomen
statuten, reglementen en besluiten.
De wet bepaalt niet wat een reglement is. Het staat de vereniging vrij elk samenstel
van regels als reglement aan te duiden.7 Uit het systeem van de wet volgt, dat een
reglement op schrift is gesteld.8 Daarenboven is schriftelijke vastlegging noodzakelijk
teneinde dit reglement kenbaar te maken voor de leden en om dit reglement te
kunnen toetsen. De wet geeft ook niet aan wat geregeld kan worden in een reglement. Reglementen mogen in ieder geval niet strijdig zijn met wettelijke en statutaire voorschriften, anders zijn zij onverbindend. Vaak bevat het reglement nadere
regels omtrent de gang van zaken binnen de organisatie, waaronder gedragsregels
en regels van tuchtrechtelijke aard.
Besluiten worden genomen door organen van de vereniging. Niet iedere beslissing
die wordt genomen is een besluit in juridische zin. Dat is pas het geval als de beslissing van het orgaan rechtsgevolg heeft. Dat betekent dat door de beslissing een
wijziging optreedt in het interne recht van de vereniging en/of in de rechtsbetrekkingen met anderen, hetzij nauw bij de rechtspersoon betrokkenen zoals leden,
bestuurders en degenen die van andere organen deel uitmaken. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het vaststellen van contributie, het wijzigen van de statuten en
het toelaten of weigeren van een lid. Echter, de wet geeft geen voorschriften voor
de vorm waarin een besluit van een orgaan moet worden genomen. Een besluit
kan ook besloten liggen in verklaringen en gedragingen.9 Bij het nemen van besluiten zullen de wet, statuten en reglementen in acht genomen moeten worden. De
rechtskracht van besluiten is minder sterk dan bij de door de algemene vergadering
vastgestelde statuten en reglementen.
7.1.5

Redelijkheid en billijkheid

Art. 2:8 BW bepaalt in het eerste lid dat een rechtspersoon en degenen die krachtens
de wet en de statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken zich
jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid
wordt gevorderd. Het is een norm die de gedragingen van de bij de rechtspersoon
betrokkenen beheerst en die in concrete situaties invulling moet krijgen. Art. 3:12
BW geeft invulling aan het begrip ‘redelijkheid en billijkheid’. In de praktijk gaat
het veelal om gedragingen van leden die niet in strijd zijn met de wet, statuten of
reglementen, maar toch hinderlijk of zelfs onaanvaardbaar kunnen zijn. Te denken
valt bijvoorbeeld aan verbale of fysieke bedreigingen of aan het voeren van oppositie tegen het bestuur, waardoor de onderlinge verhoudingen in de vereniging
worden geschaad. De vraag wanneer een gedraging in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan worden geacht,
wordt door de rechter marginaal getoetst, waarbij de rechter het bestuur een zekere
beleidsruimte gunt om tot een belangenafweging te komen. De rechter gaat na of
redelijk denkende mensen gelet op de gegeven omstandigheden van het geval tot
eenzelfde besluit zouden zijn gekomen als degene die het besluit heeft genomen.
7.
8.
9.
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Asser/Rensen 2-III* 2017/42 verstaat onder reglementen ‘nadere regels over het functioneren van
de rechtspersoon en haar organen’.
Dat volgt onder meer uit art. 2:41a BW, waarin wordt bepaald dat bepaalde bepalingen in een afdelingsreglement kunnen worden neergelegd.
Zie HR 29 juni 2007, JOR 2007/228 (Vereniging oud-Volendam).
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De norm van de redelijkheid en billijkheid kan ook corrigerend werken in die zin
dat een bepaalde krachtens wet, statuten, reglementen of besluiten geldende regel
buiten toepassing wordt gelaten voor zover die regel in de gegeven omstandigheden
onaanvaardbaar zou zijn (art. 2:8 lid 2 BW). Dat betekent dat in individuele gevallen
het objectieve recht opzijgezet kan worden. Wat hetgeen is dat door de redelijkheid
en billijkheid wordt gevergd, wordt onder meer bepaald door de omstandigheden
van het geval en de belangen van de betrokken personen. De norm van de redelijkheid en billijkheid is met name van belang bij besluitvorming binnen een rechtspersoon. Zo kan de redelijkheid en billijkheid onder omstandigheden leiden tot
een herziening van het stemgedrag van de leden. De rechter toetst echter marginaal.
7.1.6

Verhouding tussen statuten en reglementen

Bij verenigingen is het zeer gebruikelijk om naast de statuten allerlei reglementen
in het leven te roepen. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen intern en extern
vastgestelde reglementen. Intern vastgestelde reglementen zijn reglementen die
gelden voor (leden van) een bepaald orgaan en die zijn vastgesteld door datzelfde
orgaan. Extern vastgestelde reglementen geven regels voor (leden van) een bepaald
orgaan terwijl zij zijn vastgesteld door een ander orgaan.10 Interne reglementen
kunnen worden opgesteld door het desbetreffende orgaan waarvoor het reglement
geldt. Aangenomen wordt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van externe
reglementen berust bij de algemene vergadering, voor zover de statuten niet anders
bepalen (art. 2:40 lid 1 BW). Voor het extern vaststellen van een reglement is een
statutaire basis vereist.11
De meeste verenigingen kennen beide typen van reglementen. Zo hebben verenigingen vaak als intern reglement een huishoudelijk reglement. Daarnaast kennen
bijvoorbeeld sportverenigingen wedstrijd- en arbitragereglementen en politieke
partijen verkiezingsreglementen.
Wat is nu de verhouding tussen de statuten en deze reglementen en welke betekenis
kan aan reglementen worden toegekend? Over de totstandkoming en inhoud van
reglementen zwijgt de wet. Uit de wet kan wel worden afgeleid welke zaken in
ieder geval niet in een reglement kunnen worden geregeld. Voor het bepalen van
de rechtskracht van een reglement zijn twee wettelijke bepalingen van bijzonder
belang. In de eerste plaats bepaalt de wet dat het bestuur belast is met het besturen
van de vereniging ‘behoudens beperkingen volgens de statuten’. Wat onder besturen
moet worden begrepen komt aan de orde in par. 9.1.2 e.v. In de tweede plaats is
wettelijk bepaald dat in de vereniging alle bevoegdheden toekomen aan de algemene
vergadering, tenzij deze ‘door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen’. Dat betekent dus dat een reglement geen af breuk mag doen aan de bevoegdheid van het bestuur of de algemene vergadering, tenzij dit in de statuten
uitdrukkelijk is vermeld.
De basisregels die de samenwerking in de vereniging beheersen en de organisatorische bevoegdheidsverdeling dienen in ieder geval in de statuten te worden opgenomen. Dus bijvoorbeeld voorzieningen die betrekking hebben op toetreding tot
en deelname van personen in organen van de vereniging en de uittreding van deze
10.
11.

Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 81 en Asser/Rensen 2-III* 2017/42.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/42.

DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING

131

7.2

DE LIDMAATSCHAPSRELATIE

personen, alsmede de bevoegdheden en de samenstelling van organen binnen een
vereniging zijn onderwerpen die niet in een reglement kunnen worden geregeld.
Zij behoren in de statuten te worden opgenomen. Het is mogelijk dat de statuten
een summiere regeling geven en bepalen dat een en ander in een reglement nader
wordt uitgewerkt. In een reglement kan echter niet een in de statuten gegeven
bevoegdheid worden beperkt of verruimd door daaraan niet in de statuten opgenomen voorwaarden te verbinden c.q. door in de statuten opgenomen voorwaarden
terzijde te stellen. De rechtskracht van statuten reikt dus verder dan die van
reglementen. Een reglement dat in strijd is met een statutaire bepaling, is ongeldig
en niet verbindend.
7.2

De lidmaatschapsrelatie

7.2.1

Algemeen

Kenmerkend voor verenigingen is dat zij leden hebben. Zij vormen het draagvlak
van de organisatie. Door middel van de algemene ledenvergadering oefenen de
leden van de vereniging invloed uit op het functioneren van de vereniging. De leden,
in vergadering bijeen, vormen een van de belangrijkste organen van de vereniging.
Hiermee is hun de zeggenschap gegeven, direct of indirect, die het wezenskenmerk
van de vereniging vormt. Aan de leden kunnen ook verplichtingen worden opgelegd.
7.2.2

Lidmaatschap

De lidmaatschapsverhouding is essentieel voor de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.12 Het lidmaatschap is niet wettelijk gedefinieerd,
terwijl de wetgever deze term wel gebruikt.13 Over deze rechtsverhouding tussen
lid en vereniging wordt in de literatuur verschillend gedacht. Daar de lidmaatschapsverhouding naar haar inhoud beheerst wordt door eigen rechtsregels van de vereniging,14 is het verdedigbaar de lidmaatschapsverhouding te beschouwen als een
verhouding van (eigen) institutionele aard.15 Echter, omdat de lidmaatschapsverhouding ontstaat ten gevolge van een overeenkomst, kunnen bepalingen uit het
algemene verbintenissenrecht wel van overeenkomstige toepassing zijn op de lidmaatschapsverhouding.16 Om van lidmaatschap te kunnen spreken, moeten de
leden in ieder geval zeggenschap hebben. Dat wil zeggen: (1) toegang hebben tot
elke algemene vergadering of het recht hebben een afgevaardigde voor die vergadering te kiezen (deze afgevaardigde is dan lid van de ledenraad); en (2) deelnemen
aan stemmingen, hetzij direct hetzij indirect (via de ledenraad), teneinde bestuursleden te kiezen. Leden zijn dus diegenen die rechtstreeks – of via een omweg door
middel van een ledenraad – in de algemene vergadering hun stem kunnen uit12.
13.
14.
15.
16.
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Als een vereniging geen leden heeft, kan de vereniging om die reden worden ontbonden (art. 2:19
lid 1 onderdeel d BW). Dit geldt ook voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.
Onder andere in art. 2:34 BW waar wordt bepaald dat het lidmaatschap persoonlijk is, niet overdraagbaar tenzij de statuten anders bepalen.
Te weten statuten, reglementen, besluiten van organen, redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW)
en door de gewoonte.
Zie hieromtrent eveneens Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/269, Asser/Rensen 2-III* 2017/15
en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 134, die spreken over ‘organisatierechtelijke aard’.
Terughoudend in deze echter Hof Arnhem 9 maart 2004, NJF 2004/354.
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brengen. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten anders
bepalen (art. 2:34 lid 1 BW). Het staat de vereniging overigens vrij om statutaire
lidmaatschappen in te stellen waaraan voornoemde zeggenschapsrechten niet of
slechts gedeeltelijk worden toegekend.17
7.2.3

Lidmaatschap van coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Bij coöperaties – en ook bij onderlinge waarborgmaatschappijen – bestaan er op
grond van de wet altijd twee juridische relaties tussen een lid en de coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij. Enerzijds de lidmaatschapsrelatie en anderzijds
een contractuele relatie uit hoofde van een overeenkomst die door de coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij gesloten wordt met het bedrijf dat deze ten behoeve
van de leden uitoefent. Dit heeft als gevolg dat er twee soorten rechten en verplichtingen bestaan tussen de coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij en hun leden.18 Dat brengt onder andere met zich dat de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij jegens de leden niet alleen de statutaire (en reglementaire) regels
en rechtspersonenrechtelijke redelijkheid en billijkheid in acht dienen te nemen,
maar ook de contractuele redelijkheid en billijkheid.19 Een belangrijk verschil
tussen de lidmaatschapsrelatie en de contractuele relatie is dat een wijziging van
de inhoud van de lidmaatschapsrelatie eenzijdig door de rechtspersoon kan
plaatsvinden zonder instemming van het lid, terwijl bij de contractuele relatie die
instemming in beginsel wel nodig is.20
7.2.4

Wie kunnen lid zijn?

De wet schrijft in art. 2:27 lid 4 BW niet voor dat in de statuten moet worden bepaald wie lid van de vereniging kan zijn. De vereniging heeft in beginsel de vrijheid
om zelf te bepalen wie zij wil toelaten. Het is in de praktijk wel gebruikelijk om
statutair te regelen wie lid kunnen zijn, zodat er duidelijkheid wordt geboden. De
rechter kan het toelatingsbeleid slechts marginaal toetsen: alleen wanneer het belang van de betrokkene bij toelating veel groter is dan het belang van de vereniging
bij haar weigering, kan de vereniging gehouden zijn de betrokkene alsnog als lid
toe te laten.21
Niet alleen natuurlijke personen (mensen), maar ook rechtspersonen (verenigingen,
stichtingen, naamloze en besloten vennootschappen, kerkgenootschappen, de
staat, provincies, gemeenten en andere overheidslichamen) kunnen lid van een
vereniging zijn. Principieel verschillen deze leden niet van elkaar (zie par. 1.1.5).
Over het lidmaatschap van personenvennootschappen als een maatschap, een
vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap (dat is een vennootschap met een of meer beherende en een of meer commanditaire vennoten) bestaat

17.
18.
19.
20.
21.

Zie hieromtrent tevens Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 125.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 156.
Art. 6:2 en 6:248 BW.
Vgl. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 157.
In een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (ktr.) van 21 maart 2014,
ECLI:NL:RBNHO:2014:2551, heeft de rechtbank geoordeeld dat het weigeren van het lidmaatschap
als een onrechtmatige daad jegens de benadeelde moest worden gekwalificeerd.
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geen eenduidige visie.22 Echter, de huidige stand van de jurisprudentie waarin aan
een personenvennootschap een zekere rechtssubjectiviteit wordt toegekend,23
rechtvaardigt dat ook personenvennootschappen zich als lid zouden kunnen aansluiten bij een branche- of beroepsvereniging.
Bij een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij rijst de vraag of een lidmaatschap mogelijk is zonder overeenkomst en dus zonder economisch verkeer.
Immers, het doel van een coöperatie is het voorzien in stoffelijke behoeften van
leden krachtens ledenovereenkomsten en het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij is het aangaan van verzekeringsovereenkomsten met leden. De wet
zwijgt hierover. De heersende opvatting in de literatuur ten aanzien van een
coöperatie is dat een lidmaatschap zonder zakelijk verkeer mogelijk is, maar dat
de toetreding van leden die geen voor de coöperatie relevante huishouding hebben,
beperkt dient te blijven.24 Ten aanzien van het verkrijgen van een lidmaatschap
bij de onderlinge waarborgmaatschappij door een niet-verzekeringnemer bestaat
ook terughoudendheid.25
7.2.5

Bijzondere (niet-)leden

Personen die zich in de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden,
worden vaak tot erelid of lid van verdienste benoemd. Zij zijn (veelal) geen lid in
de zin van de wet.26 Zij hebben geen stemrecht en hebben alleen die bijzondere
rechten, die de statuten hun toekennen. De statuten of een reglement kunnen
toestaan dat niet-leden toegang tot de vergadering hebben en daar het woord voeren.
Dit geldt ook voor buitengewone leden, aspirant-leden, junior leden of welke andere benamingen men aan deze bij de vereniging betrokkenen wenst te geven.
Vaak kennen verenigingen ook donateurs. Dit zijn personen die de vereniging
financieel steunen. In de statuten wordt veelal bepaald dat zij geen lid zijn en geen
andere rechten hebben dan die door het bestuur zijn toegekend. Als men donateurs
toch lid wil maken van de vereniging verdient het aanbeveling om hen in de statuten als ondersteunende leden aan te duiden.
De wet staat toe dat stemrecht kan worden verleend aan niet-leden. De wet beperkt
deze mogelijkheid tot die personen die deel uitmaken van een ander orgaan van
de vereniging (bijvoorbeeld het bestuur of de raad van commissarissen). Zij mogen
gezamenlijk maximaal de helft van het aantal daadwerkelijk uitgebrachte stemmen
uitbrengen.27 De wet stelt overigens geen beperkingen aan het verlenen van toegang
en aan het voeren van het woord in de vergadering.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
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Zie Kollen 2007, p. 129.
Vgl. onder meer HR 6 februari 2015, JOR 2015/6 (VDV Totaalbouw) en Hof Arnhem 6 oktober 2015,
JOR 2015/329, m.nt. J.M. Blanco Fernández (Griend/Carisbrooke).
Zo kan een lidmaatschap van financiers van belang zijn voor het bedrijf van de coöperatie. Gelet
op de grondgedachte van de coöperatie, zou de beslissende zeggenschap moeten blijven berusten
bij de leden die een zakelijk verkeer met de coöperatie onderhouden. Zie hieromtrent Van der
Sangen, p. 387-388 en Asser/Rensen 2-III* 2017/222.
Zie Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/423 en Dortmond 1997, p. 16-17. De gedachte is dat
lid worden van een onderlinge waarborgmaatschappij zonder een verzekeringsovereenkomst te
sluiten weinig zin heeft en niet past in het wettelijk systeem.
Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/266.
Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/312.
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Een nog veelvoorkomende beperking van het directe stemrecht is het geval waarin
de algemene ledenvergadering is vervangen door een ledenraad. De betrokkenheid
van de leden bij de besluitvorming is daarmee in beginsel beperkt tot de verkiezing
van afgevaardigden in de ledenraad.
Het is niet juist aspirant-leden gedurende lange tijd wél alle verplichtingen die aan
het lidmaatschap zijn verbonden te laten nakomen, maar hun essentiële bevoegdheden als de toegang tot en het stemrecht in de algemene vergadering te onthouden.
Na een aantal maanden moet men volwaardig lid kunnen zijn.
7.2.6

Minderjarige leden

Minderjarig is hij die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en niet
gehuwd is of gehuwd is geweest. Aan de minderjarigheid verbindt de wet belangrijke consequenties: rechtshandelingen (koop, verkoop, en dergelijke) zijn vernietigbaar, dat wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige
(ouders, voogd) de rechtshandeling kunnen vernietigen door een tot de wederpartij
gerichte verklaring of aan de rechter de vernietiging kunnen vragen. Ook de gewezen minderjarige zelf kan dit doen en wel tot zijn eenentwintigste jaar.
De minderjarige kan met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger
zelfstandig optreden. Bovendien kan hij zelfstandig beschikken over het geld dat
zijn wettelijke vertegenwoordiger hem heeft gegeven voor studie of levensonderhoud, mits hij het besteedt voor het doel waarvoor hij het heeft gekregen.
Op grond van het hiervoor gestelde is men in beginsel van oordeel dat het iedere
minderjarige vrijstaat – dus zonder uitdrukkelijke toestemming – lid te worden
van een vereniging (bijvoorbeeld sportvereniging). Of toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger geboden is, hangt wel af van de aard van de vereniging en de
leeftijd van de minderjarige. Het criterium is veelal of de minderjarige zijn contributie kan betalen dan wel of hij aansprakelijkheidsrisico’s loopt die zijn beoordelingsvermogen en/of draagkracht te boven gaan. Is de minderjarige eenmaal lid,
dan is hij ook volwaardig lid. Zie over het stemrecht van de minderjarige par. 13.4.3.
7.2.7

Dubbel lidmaatschap

Een natuurlijke of rechtspersoon kan maar één keer lid zijn van een vereniging;
een dubbel lidmaatschap is uitgesloten.28 Wel kan in de statuten worden geregeld
dat bepaalde leden meer stemmen hebben dan de overige leden. Het gelijkheidsbeginsel dat geldt in het verenigingsrecht vereist wel dat die ongelijkheid een redelijke
grondslag kent die statutair is vastgelegd. Het aantal stemmen dat een lid ter vergadering kan uitbrengen moet dan ook worden gekoppeld aan objectief vast te
stellen gegevens.29 Dit kan zich voordoen bij verenigingen die een federatie van
andere verenigingen vormen. De leden-verenigingen kunnen dan een aantal
stemmen uitbrengen gekoppeld aan het aantal eigen leden (zie par. 13.3.2). Dubbel
lidmaatschap is mogelijk bij verenigingen die lid zijn van een koepelvereniging of
28.

29.

Deze kwestie speelde in Rb. Leeuwarden 23 juni 2004, JOR 2004/228 (De Kloosterhof). Door overdracht
aan of overgang van een lidmaatschapsbetrekking naar iemand die reeds lid is, ontstaat geen
dubbel – ook wel genoemd meervoudig – lidmaatschap.
Zie over het gelijkheidsbeginsel uitgebreid Kollen 2007, p. 139-140.
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bij afdelingen met rechtspersoonlijkheid die lid zijn van hun hoofdvereniging (zie
par. 17.3).30 Men treft dit ook aan bij flatcoöperaties en flatverenigingen: tegenover
iedere flat staat één lidmaatschap.
Echter, omdat het dubbel lidmaatschap twijfelachtig is en bovendien allerlei
complicaties met zich brengt, is het beter dubbel lidmaatschap te vermijden. Wij
geven als voorbeeld dat men zo’n lid wil schorsen: moet men dan evenveel schorsingen uitspreken als hij lidmaatschappen heeft? En als hij zich slechts met betrekking tot één lidmaatschap onfatsoenlijk heeft gedragen, mag hij dan alleen met
betrekking tot dat ene lidmaatschap worden geschorst? Het is daarom beter geen
dubbele lidmaatschappen toe te kennen, maar één lidmaatschap met een dubbele
hoeveelheid rechten en plichten. Enige inventiviteit van de opsteller van de statuten
is dan wel vereist.
7.2.8

Kwalitatief lidmaatschap

De vrijheid van vereniging brengt met zich dat de vereniging kwalitatieve eisen
mag stellen aan de leden.31 Het begrip ‘kwalitatief lidmaatschap’ wordt in de
praktijk in een tweetal betekenissen gebruikt. De eerste is een zuiver kwalitatief
lidmaatschap, dat wil zeggen dat men van rechtswege lid van een vereniging wordt
door het verkrijgen of verliezen van een bepaalde kwaliteit. De tweede is een onzuiver kwalitatief lidmaatschap in de zin van het bezit van een bepaalde kwaliteit
om lid te kunnen worden van een vereniging.
Een zuiver kwalitatief lidmaatschap treffen wij aan bij wettelijk geregelde figuren,
te weten bij de vereniging van eigenaars (indien men een appartementsrecht in
eigendom verkrijgt, wordt men van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars;
zie par. 1.3.4), bij andere verenigingen waarvan het lidmaatschap is verbonden
aan appartementsrechten (wie eigenaar is van een appartementsrecht in een serviceflatgebouw, is automatisch lid van de coöperatie die een aantal gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de appartementseigenaars exploiteert) en bij
de onderlinge waarborgmaatschappij (een onderlinge verzekeringsmaatschappij
waarvan de verzekeringnemers in beginsel allen lid zijn). Een onzuiver kwalitatief
lidmaatschap komt voor bij verenigingen die in een bond of federatie zijn verenigd
of bij verenigingen met afdelingen met rechtspersoonlijkheid (zie par. 17.7.2 e.v.).
Wie zich als lid bij een bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging aanmeldt, wordt
na acceptatie automatisch lid van de KNVB zelf doordat de aanmelding en de toelating bij de plaatselijke club tevens aanmelding en toelating bij de KNVB inhoudt.
De statuten van de vereniging en die van de KNVB moeten hieromtrent regelingen
bevatten. In sommige gevallen wordt het lidmaatschap gekoppeld aan een andere
vermogensrechtelijke betrekking. Zo zijn huurders van winkelruimte in een winkelcentrum soms op grond van de huurovereenkomst verplicht lid van een winkeliersvereniging.32

30.
31.
32.
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Vgl. Kollen 2007, p. 137.
Zie hierover uitgebreid Van Veen 2000, p. 115-133.
Zie hierover Rb. Den Haag 29 oktober 2003, JOR 2004/96.
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Verkrijging van het lidmaatschap

7.2.9

Het lidmaatschap van een vereniging wordt verkregen:
a. bij toelating als lid van de vereniging; óf
b. door verwerving van het lidmaatschap door middel van vererving,33 overdracht,
fusie of splitsing.
De vereniging wordt opgericht door ten minste twee personen, die veelal tevens
de eerste leden zijn. Zijn er bij de oprichting personen betrokken die geen lid van
de vereniging willen worden, dan is dit mogelijk, als de vereniging van meet af
aan maar leden heeft.
Twee oprichters zijn bij de start van de vereniging dus essentieel. Voor het
(voort)bestaan van de vereniging is het voldoende als er slechts één lid is. Als de
oprichters niet ook de eerste leden zijn, zal bij de oprichting wel vast moeten staan
wie het eerste lid of de eerste leden zijn. Geschiedt de oprichting bij notariële akte,
dan is het aan te bevelen hieraan in de akte een enkele passage te wijden. Zonder
lid/leden is er immers geen vereniging.
Is de vereniging eenmaal opgericht, dan wordt men in beginsel lid doordat men
zich aanmeldt en vervolgens als lid wordt toegelaten. Als uitgangspunt geldt dat
toetreding van een lid tot een vereniging steeds neerkomt op een meerzijdige
rechtshandeling van aanbod en aanvaarding.34 Hoewel het lidmaatschap in beginsel
een persoonlijk recht is (dat wil zeggen dat men het niet aan anderen kan overdragen en dat het niet door vererving op anderen kan overgaan), kunnen de statuten
bepalen dat een lidmaatschap wél overdraagbaar en voor vererving vatbaar is.
Veelal zal men hier bij een gewone vereniging geen behoefte aan hebben, maar
als het lidmaatschap een reële vermogenswaarde vertegenwoordigt, kan een dergelijke bepaling zin hebben. Dit komt voor bij flatcoöperaties en flatverenigingen,
waar tegenover het lidmaatschap het gebruiksrecht van een flat staat.
7.2.10

Lid worden van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij35

Lid worden van een onderlinge waarborgmaatschappij kan op twee manieren: door
toetreding en door verkrijging van het lidmaatschap van rechtswege. Alleen op de
verkrijging van het lidmaatschap door toetreding zijn de regels van toepassing die
gelden bij toetreding als lid van een gewone vereniging (art. 2:53a jo. 2:33 BW).36
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet door overdracht of overgang worden
verkregen door een ander, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:34 lid 1 BW).
Echter, dit is anders indien bij een juridische fusie of splitsing de onderlinge
waarborgmaatschappij ophoudt te bestaan; dan gaat het lidmaatschap over op een
uit hoofde van de akte van splitsing gehechte beschrijving verkrijgende rechtspersoon, tenzij statutair anders is bepaald (art. 2:34 lid 2 BW). Het lidmaatschap van

33.
34.
35.
36.

Dit moet statutair worden vastgelegd.
Vgl. Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/269. Voor het toetreden als lid is in beginsel een
expliciete wilsuiting nodig. Zie Rb. Gelderland 7 mei 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:3112.
Zie hierover ook hoofdstuk 18, in het bijzonder par. 18.6.2 en hoofdstuk 19, in het bijzonder par.
19.2.3.
Vgl. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 155 en Asser/Rensen 2-III* 2017/289.
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rechtswege is verbonden aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst met
de onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:62 onderdeel a BW).
Voor toetreding als lid tot de coöperatie gelden dezelfde regels als bij een gewone
vereniging. Daarnaast geeft de wet enkele formele voorschriften omtrent verkrijging
van het lidmaatschap van de coöperatie waarvan de leden wettelijk of beperkt
aansprakelijk zijn voor tekorten (art. 2:61 onderdeel a en b BW). Zo moet het lidmaatschap schriftelijk worden aangevraagd en moet aan de aanvrager schriftelijk
de toelating of de weigering worden meegedeeld. De ratio van deze bepaling is, dat
zo min mogelijk twijfel moet bestaan of een bepaalde persoon lid is.37 Deze formaliteiten gelden niet voor toetreding tot een onderlinge waarborgmaatschappij. Dit
vindt zijn oorzaak in het feit dat verkrijging van het lidmaatschap van de onderlinge
waarborgmaatschappij door toetreding vrijwel altijd gepaard gaat met het sluiten
van een verzekeringsovereenkomst met de desbetreffende onderlinge waarborgmaatschappij en de wet daaraan de verkrijging van het lidmaatschap van rechtswege
verbindt (art. 2:62 onderdeel a BW).
7.2.11

Toelatingsbeleid; ballotage

Het bestuur besluit over de toelating van een lid tot de vereniging, coöperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:33 BW). De statuten kunnen bepalen dat
een ander orgaan dan het bestuur over de toelating beslist. Dit andere orgaan zou
kunnen zijn:
– het dagelijks bestuur;
– de algemene vergadering;
– een speciaal daartoe ingestelde commissie (veelal ballotagecommissie genoemd);
– de raad van commissarissen.
Het is ook mogelijk dat buiten vergadering bij rondschrijven door alle leden over
de toelating van een nieuw lid wordt beslist en zelfs dat ieder lid daarbij het recht
van veto heeft. Dit recht van veto kan ook worden uitgeoefend door een aspirantlid te laten ‘voorhangen’ (mededelen door middel van het publicatiebord in de sociëteit) gedurende een zekere periode waarin men zijn bezwaren kan uiten.
Als het bestuur of het andere daartoe bevoegde orgaan besluit iemand niet als lid
toe te laten, kan, tenzij de statuten deze mogelijkheid uitsluiten, de algemene
vergadering (of een ander daartoe in de statuten aangewezen orgaan) wél tot toelating besluiten (art. 2:33 BW). De statuten kunnen deze ‘toelating in tweede instantie’
in de vorm van een beroepsrecht van de afgewezene gieten. Is dat niet gedaan, dan
kan de algemene vergadering (of dat andere daartoe aangewezen orgaan) uit eigen
beweging – dus niet op verzoek van degene die niet werd toegelaten – van dit
recht gebruikmaken.
De statuten kunnen aan de toelating van nieuwe leden eisen stellen. Gedacht kan
worden aan leden die een bepaalde hoedanigheid bezitten (bijvoorbeeld een bepaald
beroep moeten uitoefenen), in een bepaald gebied moeten wonen of een bepaalde
37.
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Strekking van deze bepaling is mede om ondoordachte toetreding van een lid tot een coöperatie
waarbij financiële risico’s voor het lid gelden te voorkomen. Zie Rb. Zwolle 24 mei 2000, JOR
2000/148 (Baas q.q./Bruins). Zie uitgebreid over de formaliteiten Asser/Rensen 2-III* 2017/239.
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leeftijd moeten hebben (bijvoorbeeld bij een ouderenvereniging). Over de toelating
van leden kan het daartoe bevoegde orgaan van de vereniging met inachtneming
van de eventueel bij statuten of reglement gestelde normen, naar eigen inzicht
beslissen. In het geval degene die om toelating verzoekt, voldoet aan de toelatingscriteria, is de vereniging niet altijd verplicht de betrokkene als lid toe te laten. Een
motivering van de weigering tot toelating is niet vereist.38 Onder bepaalde omstandigheden kan de weigering van het lidmaatschap echter in strijd zijn met hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daarenboven
kan het besluit door de rechter worden vernietigd wegens strijd met maatstaven
van redelijkheid en billijkheid.39
7.2.12

(Anti)discriminatie

Bij verenigingen kan het voorkomen dat doel en werkzaamheden van de vereniging
uitdrukkelijk worden gekoppeld aan een bepaalde, bijvoorbeeld levensbeschouwelijke, grondslag. De meest voorkomende grondslag in onze samenleving is die
welke wordt ontleend aan christelijke beginselen en overtuigingen. Met name in
het onderwijs is dit een veelvoorkomend verschijnsel. Er zijn ook verenigingen die
zich op bijvoorbeeld een antroposofische grondslag stellen, terwijl ook meer politiek
getinte grondslagen, zoals een socialistische, niet onbekend zijn in het verenigingswezen. Vragen rondom de gevolgen van met name de levensbeschouwelijke
grondslagen hebben zich de laatste jaren in het bijzonder toegespitst op de situatie
van werknemers bij dergelijke verenigingen. Mag een vereniging weigeren sollicitanten te accepteren of mogen werknemers worden ontslagen als deze hun leven
niet inrichten conform de grondslag of de opvattingen die daaromtrent in kringen
binnen en rondom de vereniging leven? Voelt iemand zich door afwijzing gediscrimineerd, dan kan de Algemene wet gelijke behandeling soms een oplossing bieden:
de Commissie gelijke behandeling kan de rechter inschakelen om te laten verklaren
dat een weigering onrechtmatig is, waaraan zelfs een bevel tot toelating kan worden
gekoppeld.40
De Algemene wet gelijke behandeling laat verenigingsbesturen de vrijheid om op
basis van de grondslag een aanstellingsbeleid te voeren. Dit echter wel onder de
voorwaarde dat de eisen die voortvloeien uit de grondslag niet leiden tot ‘onderscheid op grond van het enkele feit van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat’. Alleen bij instellingen op politieke
grondslag mag onderscheid worden gemaakt op grond van het enkele feit van
(politieke) gezindheid. De redelijkheid van het gemaakte onderscheid staat uiteindelijk ter beoordeling van de rechter. De motiveringsplicht van de instelling zal in
het licht van het vorenstaande wel worden verzwaard. Het voorschrift van gelijke
behandeling in de Algemene wet gelijke behandeling zal slechts gelden als sprake
is van arbeid in enig dienstverband of in een vrij beroep (tenzij de werkverhouding
38.
39.

40.

Vgl. Hof Den Haag 14 juni 1985, NJ 1987/574 (Domburgsche Golfclub).
Indien men het besluit tot (niet) toelaten beschouwt als een overeenkomst van aanbod en aanvaarding, vindt toetsing plaats aan de redelijkheid en billijkheid als verwoord in art. 6:2 BW. Acht men
de toelating een verenigingsrechtelijk besluit of beschouwt men een aspirant-lid als iemand die
deel uitmaakt van de vereniging, dan wordt getoetst aan de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8
BW. Zie hieromtrent onder meer Kollen 2007, p. 157 en Asser/Rensen 2-III* 2017/274.
Zie over de Algemene wet gelijke behandeling uitgebreid Kollen 2007, p. 140 e.v.
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een sterk privékarakter heeft) of als sprake is van het beroeps- of bedrijfsmatig
aanbieden van goederen en diensten. Is hiervan geen sprake, dan zal de wet pas
gevolgen hebben als een aanbod van goederen of diensten in het openbaar geschiedt.
De Algemene wet gelijke behandeling heeft geen betrekking op de toelating van
leden of de beëindiging van het lidmaatschap, tenzij wellicht het lidmaatschap
beroeps- of bedrijfsmatig of in het openbaar wordt aangeboden. Inzake de ballotage
van leden en opzeggingsmogelijkheden van leden blijft hetgeen in par. 7.2.9 e.v.
werd gesteld dus ook in de toekomst gelden.
7.2.13

Aanvang van het lidmaatschap

Als een aspirant-lid om toelating vraagt zonder vermelding van de gewenste ingangsdatum (bijvoorbeeld met ingang van het nieuwe verenigingsjaar), begint het
lidmaatschap op de datum van het besluit tot toelating. Het bestuur of het andere
met de toelating belaste orgaan kan echter een latere ingangsdatum bepalen
of – teneinde hetzelfde resultaat te bereiken – de aanvraag eenvoudigweg even
laten liggen. Deze vertragingstactiek kan zin hebben als bijvoorbeeld al een ledenvergadering is uitgeschreven en men in de vergadering de discussie wil vermijden
over de vraag of iemand nu (al) wel of (nog) geen lid is. Een uitstel moet echter in
aantal dagen zeer beperkt blijven: een week is wel het maximum. Ter vermijding
van problemen kan in de statuten worden opgenomen dat het daartoe aangewezen
orgaan zijn beslissing moet nemen binnen een bepaalde termijn na de aanvraag
van het lidmaatschap en tevens dat het lidmaatschap aanvangt op de datum van
het desbetreffende besluit.
7.3

Rechten en verplichtingen van de leden

7.3.1

Algemeen

De rechten en verplichtingen van de leden worden bepaald door de wet, de statuten,
de reglementen en in de door de vereniging en/of haar organen genomen besluiten.
Het kan gaan om rechten en verplichtingen van het lid met betrekking tot de vereniging en omgekeerd en rechten en verplichtingen tussen de leden onderling.
Daarenboven kunnen op grond van een zogenoemd ledencontract (zie par. 7.3.4)
rechten en verplichtingen tegenover anderen, buitenstaanders, ontstaan.
De wet geeft, ongeacht wat men in de hiervoor opgesomde bronnen tegenkomt,
een belangrijk aanknopingspunt voor het geheel van de rechten en verplichtingen
van het lid tegenover de vereniging en de leden onderling; een rechtspersoon en
degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken,
moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen naar hetgeen door de redelijkheid
en de billijkheid ex art. 2:8 BW wordt gevorderd. De moeilijkheid van deze norm
is echter dat hij zo vaag is en dat de verhoudingen tussen een vereniging, haar organen en haar leden van vereniging tot vereniging zo verschillend zijn, dat een
echt algemeen geldend houvast niet kan worden gegeven.
In het algemeen kan gesteld worden dat tussen de vereniging – ook de coöperatie
en de onderlinge waarborgmaatschappij – haar leden en haar organen een samenstel van bijzondere verplichtingen bestaat: behorend tot één organisatie en gebonden
tot samenwerking voor eenzelfde doel en belang. Over en weer vloeien hieruit voor
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alle bij de vereniging betrokkenen (onder wie ook de vereniging zelf) rechten en
verplichtingen voort. Uit art. 2:27 lid 4 onderdeel c BW volgt dat de vereniging
hetzij statutair, hetzij krachtens de statuten, hetzij door een besluit van de algemene
vergadering zoveel verplichtingen kan opleggen aan de leden als dienstig is voor
verwezenlijking van het doel. Een lichtvaardige schorsing van een bestuurslid en
het nemen van besluiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het feit dat tegenstanders niet aanwezig kunnen zijn, zijn voorbeelden waarbij men terecht de vraag
kan stellen of zij niet strijdig zijn met het wettelijk uitgangspunt. De redelijkheid
en de billijkheid eist bijvoorbeeld dat de leden van een winkeliersvereniging, die
zich ten doel stelt uitverkopen zodanig te reguleren dat deze in een bepaalde buurt
nog slechts tweemaal per jaar plaatsvinden, niet op eigen houtje tóch een uitverkoop
houden. Maar wat redelijk en billijk is in de onderlinge verhouding tussen de
honderdduizenden leden van een vereniging als de ANWB is niet aan te geven,
wellicht wel wat de redelijkheid en billijkheid is die zo’n vereniging jegens haar
leden in acht moet nemen. Uiteindelijk zal de rechter het laatste woord hebben.
7.3.2

De rechten van de leden

Het belangrijkste recht dat een lid heeft, is het recht deel te nemen aan de besluitvorming van de vereniging. Krachtens de wet heeft ieder lid het recht op toegang
tot de algemene vergadering en het recht om daar ten minste één stem uit te
brengen (art. 2:38 BW). Zie voor wat betreft de rechten die het lid door middel van
de algemene ledenvergadering heeft par. 13.3. Indien de algemene vergadering uit
afgevaardigden bestaat, hetgeen bij grote verenigingen vaak het geval is, moet elk
lid aan de verkiezing van de afgevaardigden kunnen deelnemen, zodat de leden
in ieder geval indirect invloed hebben op de besluitvorming (zie par. 13.6). De statuten moeten inhouden hoe de algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen.
Dit is een voor de leden belangrijke regel, want hun recht om de vergadering bij
te wonen, daar het woord te voeren en er hun stem uit te brengen, kan alleen maar
worden uitgeoefend als vaststaat hoe hun ter kennis wordt gebracht dat er een
vergadering wordt gehouden.
Een ander belangrijk recht van de leden is dat zij, in de algemene vergadering
verenigd, de bevoegdheid hebben om bestuursleden rechtstreeks te benoemen en
hen te schorsen of te ontslaan. Het kan zijn dat de statuten de benoeming van de
bestuursleden overlaten aan een ledenraad, afdelingen of groepen van afdelingen
of dat de benoeming van deze functionarissen op getrapte wijze door kiesmannen
geschiedt (zie par. 13.2). Echter, ook in dat geval wordt de keuze, zij het indirect,
door de leden gedaan: zij hebben steeds het recht óf in de (groepen van de) afdelingen hun stem uit te brengen óf de kiesman aan te wijzen (art. 2:37 lid 2 en art.
2:39 lid 1 BW). De leden van de vergadering hebben niet alleen het recht hun stem
uit te brengen teneinde bestuursleden te kiezen, maar hebben ook het recht om
te worden gekozen. Dit passieve kiesrecht kan in beginsel niet worden beperkt,
met dien verstande dat de statuten kunnen bepalen dat men om gekozen te kunnen
worden, aan bepaalde vereisten moet voldoen (bijvoorbeeld ten minste één jaar
lid van de vereniging zijn, meerderjarig zijn, niet ouder dan zeventig jaar zijn en
niet terstond herkiesbaar zijn na een of meer termijnen bestuurslid te zijn geweest).
Als het bestuur niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarvergadering houdt om zijn jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over
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het gevoerde beleid uit te brengen en de balans en de staat van baten en lasten
over te leggen, kan elk individueel lid in rechte van het bestuur vorderen dat het
deze verplichting nakomt. Tenzij de statuten anders bepalen, vormen ten minste
twee leden de zogenoemde kascommissie, die de hiervoor bedoelde rekening en
verantwoording van het bestuur onderzoekt en daarna verslag aan de algemene
vergadering uitbrengt.
De vereniging kan met anderen overeenkomsten aangaan waaruit voor de leden
rechtstreeks rechten (en verplichtingen) voortvloeien. Zij kan dit doen ten behoeve
van de leden. Men spreekt hier van zogenoemde ledencontracten (zie par. 7.3.4).
Als de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt, kunnen zowel de individuele
leden als de vereniging, zo bepaalt de wet, namens de leden tot handhaving van
de bedongen rechten in rechte optreden en bijvoorbeeld schadevergoeding eisen.
De statuten kunnen verbieden dat de vereniging voor haar leden rechten bedingt.
Indien de statuten hierover niets vermelden, is het de vereniging toegestaan.
7.3.3

De verplichtingen van de leden

Verplichtingen van de leden komen tot stand doordat deze uit de wet voortvloeien
of omdat deze zijn opgenomen in statuten en reglementen. Verplichtingen kunnen
ook bij besluit worden opgelegd indien deze bevoegdheid aan organen van de
vereniging statutair is vastgelegd. Daarnaast kunnen verplichtingen aan de leden
worden opgelegd indien deze het karakter hebben van een verbintenis (art. 2:34a
BW). De verplichtingen van de leden zullen veelal bestaan uit financiële bijdragen,
dus het betalen van entreegeld, maandelijkse of jaarlijkse contributie, eenmalige
heffingen, hoofdelijke omslagen en dergelijke. Ook kunnen de verplichtingen van
andere aard zijn. Zo zou in de statuten kunnen worden vastgelegd dat de leden bij
bepaalde evenementen aanwezig moeten zijn, dat zij hand-en-spandiensten voor
de vereniging moeten verrichten, dat zij ten minste eenmaal per jaar een voordracht
moeten houden, dat zij aan de competitie dienen deel te nemen, dat zij geschillen
aan een bepaalde vorm van arbitrage zullen onderwerpen, enzovoort. De verplichtingen zijn vastgelegd in de statuten en zo deze hierover niets bepalen, zal in ieder
geval in de statuten moeten worden geregeld welk orgaan bevoegd is om de leden
bepaalde verplichtingen op te leggen, bijvoorbeeld het (dagelijks) bestuur, de algemene ledenvergadering, de raad van commissarissen of een bepaalde commissie.
Het is niet noodzakelijk dat in dit geval de verplichtingen nauwkeurig in de statuten
staan omschreven. Uitgangspunt hierbij is weer de redelijkheid en de billijkheid:
onredelijke verplichtingen kunnen niet worden opgelegd aan de leden. Vanwege
de vaagheid van deze norm is het zeer aan te raden de aard (en omvang) van de
verplichtingen wél in de statuten vast te leggen. Evenzeer zal uit de statuten moeten
blijken of bepaalde verplichtingen slechts aan een bepaalde categorie van leden
mogen worden opgelegd.
7.3.4

Ledencontracten

De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en ten laste van
hen verplichtingen aangaan. Dit laatste kan echter alleen voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald (art. 2:46 BW). Een ledencontract kan worden gedefinieerd als een overeenkomst tussen de vereniging en de derde waaraan de leden
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rechten kunnen ontlenen.41 Zo zal de wielrennersvereniging met een plaatselijke
rijwielhandelaar kunnen overeenkomen dat deze de racefietsen van haar leden
tegen gereduceerd tarief zal onderhouden, waartegenover de leden verplicht zijn
slechts bij die rijwielhandelaar fietsen te kopen. De leden van een sportvereniging,
aangesloten bij een landelijke bond, kunnen worden verplicht aan de landelijke
competitie mee te doen, zich aan het door de bond vastgestelde wedstrijdreglement
te houden of zich te onderwerpen aan de door de bond vastgestelde arbitrage. De
statuten moeten de mogelijkheid om ten laste van de leden verplichtingen aan te
gaan expliciet vermelden. De aard van de verplichtingen dient binnen het doel van
de vereniging te liggen. Bij het sluiten van de hier bedoelde overeenkomsten treedt
de vereniging niet op namens de leden. Als de wederpartij zich niet aan het gesloten
contract houdt, treedt de vereniging zo nodig als procespartij op om nakoming en
schadevergoeding te vorderen ten behoeve van het lid, tenzij dit lid zich daartegen
verzet. Teneinde de vraag te voorkomen of een bepaalde verplichting wel of niet
op grond van een collectief contract kan worden opgelegd, is het raadzaam in de
statuten een nauwkeurige omschrijving van de aard van het desbetreffende contract
op te nemen. Probleem in de praktijk is namelijk dat uit de statuten vaak niet
duidelijk kan worden afgeleid of het gaat om binding van de vereniging en/of van
de leden.42 Overigens wordt aangenomen dat de verbintenis tussen het lid en de
wederpartij van de vereniging in beginsel slechts bestaat voor de duur van het lidmaatschap, tenzij anders is overeengekomen.
7.4

Einde van het lidmaatschap

7.4.1

Situaties waarin het lidmaatschap eindigt

Art. 2:35 BW bepaalt wanneer het lidmaatschap eindigt en geeft regels voor opzegging en ontzetting.
a. Het lidmaatschap eindigt door de dood van het lid. De dood doet het lidmaatschap vanzelfsprekend eindigen, tenzij de statuten hierop een uitzondering
inhouden door de overgang krachtens erfrecht (zie art. 2:34 BW). Statutair
kan dan wel worden bepaald dat de erfgenamen/legatarissen aan een kwaliteitseis moeten voldoen.
b. Als het lidmaatschap overdraagbaar is, eindigt het lidmaatschap van het
overdragende lid zodra de overdracht heeft plaatsgevonden.
Indien het lid een rechtspersoon is, eindigt het lidmaatschap zodra de
c.
rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Ontbinding van een rechtspersoon
doet het lidmaatschap niet automatisch eindigen (art. 2:19 lid 5 BW).43 Van
belang is hier dat de vereniging waarvan de ontbonden rechtspersoon lid is,
in haar statuten kan bepalen dat opzegging door hem kan plaatsvinden, indien
een rechtspersoon wordt ontbonden. Wanneer de statuten voorzien in een
einde van het lidmaatschap bij ontbinding van het lid-rechtspersoon, is dat
derhalve in ieder geval een grond voor opzegging door de vereniging. Pas als
de vereffening geheel is geëindigd, bestaat de rechtspersoon niet meer. Dit is
41.
42.
43.

Zie Kollen 2007, p. 168.
Zie Hof Amsterdam 8 november 1996, JOR 1996/194, m.nt. Van den Ingh (KNVB/Feyenoord).
Zie Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/280.
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een voor de vereniging vaak moeilijk vast te stellen tijdstip. Hoewel vaak om
die reden aan de vereffenaars wordt gevraagd het lidmaatschap op te zeggen,
is het beter om in de statuten van de vereniging op te nemen dat het lidmaatschap van een rechtspersoon eindigt zodra hij in liquidatie treedt.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid. Niemand is verplicht
lid van een vereniging te zijn of te blijven. De hoofdregel is dat het lidmaatschap altijd door opzegging kan worden beëindigd. Eén enkele restrictie in
de tijd moet hierbij worden gemaakt: de opzegging kan, tenzij de statuten
anders bepalen, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (art. 2:36 lid 1 BW). Voorts
kan het lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit aan hem bekend is geworden of medegedeeld
waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen verzwaard (art. 2:36
lid 3 BW). Het kan hier gaan om een wijziging van de statuten of een reglement, maar ook om een incidenteel besluit dat een wijziging brengt aan
financiële rechten en verplichtingen of zeggenschap. Een lid kan zich met
een opzegging conform art. 2:36 lid 3 BW niet onttrekken aan oude (bestaande)
verplichtingen. De opzegging geldt alleen voor de nieuwe verplichtingen gedurende de tijd dat het lidmaatschap nog voortduurt.
De bevoegdheid om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen,
kan statutair worden uitgesloten. Ook wanneer een algemene vergadering
besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm (zie par.
21.2) of besluit tot fusie of tot splitsing (zie par. 22.2-22.6), kan het lid het
lidmaatschap opzeggen (art. 2:36 lid 4 BW). Als deze opzeggingsgronden zich
niet voordoen, kan het lidmaatschap toch met onmiddellijke ingang worden
opgezegd in het geval van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat
zijn lidmaatschap voortduurt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het lidmaatschap van een politieke vereniging die een zodanig principieel andere
koers gaat varen dat dit voor het lid, om welke reden ook, volstrekt onaanvaardbaar is. De wet schrijft niet voor hoe de opzegging dient te geschieden.
Gebruikelijk is echter dat de opzegging schriftelijk geschiedt.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door de vereniging aan het lid. Uit
hoofde van art. 2:35 lid 2 BW kan dit geschieden:
in de gevallen die de statuten vermelden;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten
aan het lidmaatschap stellen.44 Statuten vermelden vaak dat het lidmaatschap
dient te worden beëindigd indien het lid het vrije beheer over zijn goederen
verliest (dat wil zeggen onder curatele wordt gesteld of in staat van faillissement komt te verkeren), als het lid een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden (zie onder c hiervoor) of, als de vereniging afdelingen heeft, zodra het lid
geen lid van een afdeling meer is. Ook als voor het lidmaatschap bepaalde
kwaliteitseisen worden gesteld en het lid daar niet meer aan voldoet, is dit
een grond voor opzegging door de vereniging. Het lidmaatschap eindigt in dit
geval niet automatisch. Het dient te worden opgezegd en wel met inachtneDeze bepaling moet aldus worden verstaan, dat de statuten niet rechtsgeldig kunnen bepalen dat
het lidmaatschap van rechtswege eindigt indien aan de vereisten voor het lidmaatschap niet meer
is voldaan. Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/82. Vgl. ook Hof Arnhem 4 januari 2011, r.o. 4.6, JIN 2011/198
(Friesland Campina).
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ming van de door de wet gestelde termijn (uiterlijk vier weken vóór het einde
van het boekjaar) tegen het in de wet genoemde tijdstip (het einde van het
boekjaar);
wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Onder deze laatste opzeggingsgrond vallen alle
gevallen die niet door de voorgaande worden bestreken. Doel en aard van de
vereniging spelen hierbij een grote rol. Te denken valt aan de omstandigheid
dat de verhouding tussen het lid en de meerderheid van de overige leden van
de vereniging (alsmede van het bestuur) ernstig verstoord is.45 Belangrijk verschil met de andere opzeggingsgronden is echter dat als de vereniging van
deze mogelijkheid gebruikmaakt, de opzegging niet aan een termijn en een
tijdstip is gebonden; zij gaat onmiddellijk in. Tenzij de statuten anders bepalen,
geschiedt de opzegging door het bestuur (art. 2:35 lid 2 BW).
Het lidmaatschap eindigt door ontzetting (art. 2:35 lid 3 BW). Vaak wordt hier
in de praktijk over royement gesproken. Een lid kan worden ontzet als hij
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting is
een besluit met een disciplinair of tuchtrechtelijk en tevens onterend karakter.46
Overlapping van opzeggings- en ontzettingsgronden

De gronden voor opzegging en ontzetting kunnen elkaar overlappen. Een lid dat
zijn contributie niet betaalt, kan worden geroyeerd omdat hij zich niet houdt aan
de besluiten van de vereniging. Echter, men kan ook stellen dat men van de vereniging redelijkerwijs niet kan vergen dat het lidmaatschap van een wanbetaler
voortduurt. Niet bij ieder handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten zal men tot ontzetting mogen overgaan. De vereniging dient bij het nemen van
deze maatregel steeds de redelijkheid en de billijkheid in het oog te houden. De
onredelijke benadeling hoeft niet alleen van geldelijke aard te zijn. Het lid dat de
vereniging in het openbaar belastert, benadeelt de vereniging op onredelijke wijze
en kan daarmee een royement uitlokken. Het royement geschiedt door het bestuur,
maar in de statuten kan (evenals bij de opzegging) een ander orgaan, bijvoorbeeld
de algemene ledenvergadering, als het daartoe bevoegde orgaan worden aangewezen
(art. 2:35 lid 2 BW).
7.4.3

Procedure bij opzegging aan het lid

De wet geeft voor de opzegging aan het lid geen regels omtrent de te volgen procedure. Aan de opzegging moet een besluit ten grondslag liggen. Het lidmaatschap
eindigt echter pas nadat het besluit aan het betrokken lid is medegedeeld. De opzegging aan het lid behoeft niet schriftelijk te gebeuren. Dit is echter wel aan te
bevelen, bij voorkeur bij aangetekende brief.

45.
46.

Ter illustratie Rb. Rotterdam (vzr.) 4 juli 2011, JIN 2011/657. Het begrip ‘redelijkerwijs’ dient restrictief
te worden uitgelegd, zie Asser/Rensen 2-III* 2017/82.
Zie ter illustratie Rb. Zwolle 13 oktober 2010, JIN 2011/748.
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Beroep tegen de opzegging is niet mogelijk, tenzij de statuten hiertoe de mogelijkheid bieden. Het opgezegde lid kan zich wel tot de rechter wenden om vernietiging
van het besluit te vorderen. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur is
een beleidsmaatregel waarbij aan het bestuur beleidsvrijheid toekomt. Een opzegging van het lidmaatschap is alleen dan ontoelaatbaar indien de vereniging in de
gegeven omstandigheden, waaronder de door haar behartigde belangen, jegens
het lid niet tot een zodanige maatregel had kunnen komen. De beleidsvrijheid van
het bestuur wordt door de rechter marginaal getoetst. In het geval de opzegging is
geschied omdat de vereniging van oordeel is dat voortduring van het lidmaatschap
niet kan worden gevergd, heeft de rechter bij zijn toetsing uiteraard een grotere
vrijheid dan in het geval de opzegging geschiedde, omdat het lid niet meer aan de
in de statuten gestelde vereisten voldeed of als de statuten de grond voor opzegging
expliciet noemden.
7.4.4

Procedure bij ontzetting uit het lidmaatschap

Ontzetting is een vorm van gedwongen opzegging van het lidmaatschap van een
lid door de vereniging en kan, zo volgt uit art. 2:35 lid 3 BW, slechts plaatsvinden
indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Voor de ontzetting bestaat
een wettelijke procedure. Zodra het besluit tot ontzetting is genomen moet het
ontzette lid schriftelijk – bij voorkeur aangetekend met handtekening retour – met
opgaaf van redenen, hiervan in kennis worden gesteld. Het lid kan vervolgens
binnen één maand na ontvangst van het besluit bij de algemene ledenvergadering
in beroep gaan. De statuten mogen een ander beroepsorgaan (binnen of buiten de
vereniging) aanwijzen. Bovendien kunnen de statuten de termijn van één maand
waarbinnen in beroep kan worden gegaan, verlengen, niet verkorten. Indien de
algemene ledenvergadering tot ontzetting heeft besloten, is geen beroep mogelijk,
tenzij de statuten een ander als beroepsorgaan aanwijzen. Het ontzette lid is geschorst gedurende de termijn dat hij in beroep kan gaan én gedurende de termijn
dat de beroepsinstantie nog niet heeft beslist. Dit betekent dat het ontzette lid niet
mee besluit in de algemene ledenvergadering waar zijn beroep wordt behandeld.
Tegen ontzetting kan een lid voor de rechter actie ondernemen teneinde vernietiging
van het besluit te vorderen, onder meer wegens strijd met redelijkheid en billijkheid.
Nu art. 2:35 lid 4 BW dwingend een interne beroepsmogelijkheid voorschrijft, mag
worden aangenomen dat deze mogelijkheid benut moet worden vóór de gewone
rechter wordt benaderd. De beslissing in beroep over een besluit tot ontzetting is
slechts dan aantastbaar indien de beslissende instantie alle omstandigheden van
het geval in aanmerking genomen, in redelijkheid niet tot zijn beslissing heeft
kunnen komen.47 Vanwege het straffend karakter van een ontzetting en het ingrijpende gevolg – het onmiddellijke einde van het lidmaatschap – worden in de
rechtspraak zorgvuldigheidseisen gesteld aan de besluitvorming ter zake.48

47.
48.
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In gelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 147.
Zie bijvoorbeeld HR 18 juni 1982, NJ 1983/200, m.nt. Ma (Gelegenheid tot verweer); Rb. Alkmaar (vzr.)
13 april 2000, KG 2000/137 (Algemene rechtsbeginselen waaronder hoor en wederhoor); Rb. Zutphen (vzr.)
6 augustus 2003, NJF 2003/5 (Meningsvormende discussie in ledenvergadering) en Rb. Amsterdam 17 januari 2007, Prg. 2007/84 (Houden van een ledenvergadering die op zorgvuldige wijze is voorbereid).
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Einde van het lidmaatschap van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij49

Voor de coöperatie die in haar statuten niet iedere verplichting van haar leden of
oud-leden heeft uitgesloten om in een tekort bij te dragen, geldt naast de algemene
verenigingsrechtelijke regels voor het einde van het lidmaatschap (zie par. 7.4.1)
een aanvullende formele regeling (art. 2:61 onderdeel c BW). Opzegging door een
lid van de coöperatie kan slechts geschieden bij afzonderlijk geschrift of door een
door het lid ondertekende gedagtekende verklaring in de administratie van de
coöperatie. De achterliggende gedachte is dat de administratie van de leden zo
nauwkeurig mogelijk moet zijn in verband met de mogelijke aansprakelijkheid
voor tekorten die leden en oud-leden mogelijk boven het hoofd hangt. Het bestuur
is gehouden om de datum van het einde van het lidmaatschap op de ledenlijst aan
te tekenen (art. 2:61 onderdeel d BW).
Aan de opzegging door een lid kunnen uit hoofde van art. 2:60 BW bij de statuten
voorwaarden, in overeenstemming met doel en strekking van die coöperatie, worden
verbonden, de zogenoemde uittredingsvoorwaarden. Meestal gaat het om voorwaarden van financiële aard, zoals de voorwaarde dat de door het lid gedane investeringen in het bedrijf moeten worden achtergelaten of dat een bepaald geldbedrag
moet worden betaald gerelateerd aan de omvang van activiteiten tussen het lid en
de coöperatie. Dit komt vooral voor bij coöperaties waarvan de leden gehouden
zijn om bepaalde producten van hun bedrijf exclusief aan de coöperatie te leveren.50
Art. 2:60 BW bevat een tweetal grenzen die een uittredingsvoorwaarde niet mag
overschrijden. De eerste is dat de vrijheid van uittreding moet worden behouden.
Dit betekent dat er voor het lid geen feitelijke belemmering mag zijn voor de mogelijkheid tot uittreden.51 De tweede is dat de voorwaarde in overeenstemming
moet zijn met het doel en de strekking van de coöperatie. Uiteindelijk bepaalt de
rechter waar de grens van de geoorloofdheid met betrekking tot uittredingsvoorwaarden ligt.52
Het lidmaatschap van rechtswege van een onderlinge waarborgmaatschappij duurt
voort totdat alle door het lid met de onderlinge waarborgmaatschappij gesloten
verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd (art. 2:62 onderdeel b BW). Bij een
lidmaatschap van rechtswege behoort de opzegging niet tot de mogelijkheden,
tenzij de statuten anders bepalen. Het lid kan wel zijn lidmaatschap doen beëindigen
door zijn verzekeringsovereenkomst(en) met de onderlinge waarborgmaatschappij
te beëindigen. De bevoegdheid tot het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst
is af hankelijk van de inhoud van die overeenkomst. Dat geldt ook ten aanzien van
de bevoegdheid van de onderlinge waarborgmaatschappij om de verzekeringsovereenkomst en daaropvolgend het lidmaatschap te beëindigen. De overeenkomst
wordt voorts beëindigd indien het lid/de rechtspersoon ophoudt te bestaan of bij
de dood van het lid/de natuurlijk persoon.

49.
50.
51.
52.

Zie hierover tevens par. 18.6.2 en 19.2.3.
Zie hieromtrent uitgebreid Galle 1993, p. 253 e.v.; Asser/Rensen 2-III* 2017/241 en Dijk & Van der
Ploeg 2013, p. 158-161.
Vgl. hieromtrent Rb. Arnhem 3 juni 1999, JOR 2000/92; Hof ’s-Hertogenbosch 7 juni 1995, NJ
1995/776 (Op hoop van zegen) en Hof ’s-Hertogenbosch 29 april 1997, NJkort 1997/39 (Campina Melkunie).
Zie hieromtrent uitgebreid Van der Sangen 1999, p. 182-184.
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Verplichtingen bij het einde van het lidmaatschap

Indien het lidmaatschap van een lid in de loop van een boekjaar (dat is het verenigingsjaar) eindigt, ongeacht of hij daarom verzoekt dan wel wordt geroyeerd of
anderszins, blijft dat lid voor dat hele boekjaar contributie verschuldigd, tenzij de
statuten anders bepalen. Wie op bezuinigingsgronden zijn lidmaatschap opzegt,
moet dit dus tijdig doen, uiterlijk vier weken voor het nieuwe boekjaar begint of,
als de statuten een andere termijn stellen, rekening houdende met die termijn.
Wie te laat is, moet het hele jaar nog betalen of heeft geen recht op restitutie van
de contributie; sterker nog: hij blijft nog het hele jaar lid. De statuten kunnen
daarenboven voorzien in een zekere nawerking van het lidmaatschap, bijvoorbeeld
in de vorm van een concurrentiebeding dat voor een beperkte termijn nog kan
gelden.
7.4.7

Schorsing

In par. 7.4.4 vermeldden wij dat een lid tegen wie een ontzettingsbesluit is genomen
gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is geschorst. Andere gronden
voor schorsing geeft de wet niet. In de statuten kunnen daarentegen wel andere
schorsingsgronden zijn opgenomen.
Door de schorsing worden de rechten van het lid tijdelijk of voor onbepaalde tijd
ontnomen. De statuten behoren te bepalen dat schorsing voor onbepaalde tijd moet
worden gevolgd door ontzetting binnen een bepaalde termijn. Wordt niet tot ontzetting besloten, dan is de schorsing beëindigd. Automatische schorsing is niet
mogelijk. Steeds zal er een orgaan moeten zijn dat de schorsing uitspreekt, behalve
bij een schorsing na een ontzettingsbesluit. Het geschorste lid mag de algemene
ledenvergadering niet bijwonen, heeft geen stemrecht en is zijn andere lidmaatschapsrechten kwijt. Het is mogelijk dat de statuten bepalen dat een geschorst lid
slechts bepaalde rechten niet meer heeft: hij mag bijvoorbeeld de sociëteit gedurende
een maand niet bezoeken. Het kan zinvol zijn dit concreet in de statuten nader te
omschrijven.
Gedurende de schorsing behoudt het lid wel zijn verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij is bevoegd daarover het woord te voeren.
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Hoofdstuk 8
Het bestuur van de stichting
Prof. mr. J.J.A. Hamers

8.1

Taak en verantwoordelijkheid van stichtingsbestuurders1

8.1.1

Algemeen

Het begrip bestuur kan in onze wetgeving twee betekenissen hebben. In de eerste
plaats kan er mee worden gedoeld op de specifieke bestuurstaak. In de tweede
plaats kan het betrekking hebben op het orgaan dat wordt gevormd door de gezamenlijke bestuurders van de stichting. Bij dit laatste is van belang dat ons recht
uitgaat van het beginsel van collegiaal bestuur.2 Iedere bestuurder van een rechtspersoon dient samen te werken met zijn medebestuurders. Wel kunnen door statuten
of door bestuursbesluiten binnen het bestuur taken aan een bepaalde bestuurder
worden toebedeeld. Dit doet echter slechts ten dele af breuk aan de eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. Wie bestuurders zijn en wat hun (rechts)positie is, komt hierna nog uitgebreid aan de orde.
Wat betreft de eerste betekenis, het besturen als taak, is de huidige wettelijke regeling buitengewoon summier. Volstaan wordt met de bepaling dat het bestuur belast
is ‘met het besturen van de stichting’ (art. 2:291 lid 1 BW). Alle reden om aan de
betekenis daarvan enige nadere beschouwing te wijden.
Het thans aanhangige Wetsvoorstel bestuur en toezicht3 heeft ten doel de regeling
voor bestuur en toezicht bij – onder andere – de stichting en de vereniging4 aan
te vullen en te verduidelijken. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat
voor alle in art. 2:3 BW genoemde rechtspersonen een wettelijke grondslag wordt
ingevoerd voor de instelling van een raad van commissarissen. Ook wordt de mogelijkheid te kiezen voor een monistisch bestuursmodel voor alle rechtspersonen
geïntroduceerd. Verder verschaft het voorstel voor de stichting en de vereniging,
en voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, helderheid over (a)
de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de uitoefening van hun
taak in acht moeten nemen, (b) de positie van de bestuurders en commissarissen
met een tegenstrijdig belang en (c) de regels over aansprakelijkheid van bestuurders
en commissarissen. Deze helderheid wordt verschaft door de regels die op genoemde
punten reeds gelden voor de kapitaalvennootschappen (N.V. en B.V.) te verplaatsen
naar het algemene gedeelte van Boek 2 BW. Hierdoor gaan deze regels ook gelden
voor de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
Waar nodig wordt rekening gehouden met de verschillen tussen deze rechtsperso1.
2.
3.
4.

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders komt aan de orde in hoofdstuk 10.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 189.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2 (Voorstel van wet).
Het voorstel is met name gericht op de verbetering van het wettelijk kader voor de vereniging, de
coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34491,
3 (MvT), p. 1.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING

149

8.1

TAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN STICHTINGSBESTUURDERS

nen. Tevens verduidelijkt het wetsvoorstel de regeling voor het ontslag van de
stichtingsbestuurder door de rechter. Deze ontslagregeling komt daarmee ook te
gelden voor de commissarissen van de stichting. In dit hoofdstuk zal op verschillende plaatsen verwezen worden naar deze toekomstige wetgeving. Ook in hoofdstuk 10 (Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders) wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de nieuwe regeling.
8.1.2

‘Besturen’: financieel beheer, vertegenwoordiging, voorbereiding van
de besluitvorming

Wat onder het ‘besturen van de stichting’ moet worden verstaan is een vraag die
moet worden beantwoord door daarbij het geheel van wettelijke en aan de wet
gelieerde regelingen inzake de bestuursfunctie in ogenschouw te nemen. Een eerste
bestuurstaak is in ieder geval het financiële beheer van (het vermogen van) de
stichting.5 Zo geeft de wet uitdrukkelijk aan dat het bestuur verplicht is een boekhouding bij te houden en na afloop van elk boekjaar een jaarrekening op te maken
die in ieder geval een balans en een winst- en verliesrekening en een toelichting
daarop omvat. De concrete eisen die aan boekhouding en jaarrekening worden
gesteld komen in hoofdstuk 23 nader aan de orde. De mogelijke gevolgen voor het
niet correct uitvoeren van deze taak (zoals eventuele persoonlijke aansprakelijkheid
van de bestuurders) komen in hoofdstuk 10 uitgebreid ter sprake.
Een tweede bestuurstaak is de vertegenwoordiging van de stichting ‘naar buiten
toe’ (art. 2:292 BW). Men denke aan het sluiten van contracten met derden, maar
ook aan de inschrijving van de stichting in het Handelsregister. Bij de bespreking
van de oprichting van de stichting werd hierover al het nodige opgemerkt (zie par.
4.1 e.v.). In par. 11.3.2 wordt daarover nog een aantal opmerkingen gemaakt in
verband met de mogelijke aansprakelijkheid van bestuursleden bij het achterwege
laten van die inschrijving. Overigens kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
statutair mede aan anderen dan bestuurders worden toegekend (zie uitgebreid
hierover par. 11.1.4).
Een derde bestuurstaak die men uit het systeem van de wet kan afleiden, is de
voorbereiding van de besluitvorming binnen de eventueel statutair in het leven
geroepen andere organen van de stichting en de zorg voor het goed functioneren
daarvan.6
Als vierde taak kan ten slotte worden genoemd het uitvoeren van besluiten van
andere organen van de stichting, zo die er zijn.
8.1.3

De bestuurstaak nader inhoudelijk beschouwd

In het algemeen kan worden gesteld dat het bestuur inhoudelijk tot taak heeft
leiding te geven aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van het doel van de
stichting.7 Het doel van de stichting en de ruimte van de statutaire doelomschrijving
spelen daarbij een belangrijke rol. Verricht het bestuur een handeling die evident
buiten het doel van de stichting ligt, dan is die rechtshandeling vernietigbaar en
5.
6.
7.
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Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 185.
Asser/Rensen 2-III* 2017/334.
Asser/Rensen 2-III* 2017/334.
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kan zelfs tegenover derden een beroep worden gedaan op de overschrijding van
het statutaire doel en kan aldus de geldigheid van de rechtshandeling worden
aangetast (art. 2:7 BW). Vereist is wel dat de derde wist of zonder eigen onderzoek
moest weten dat het doel van de stichting werd overschreden (vgl. par. 4.5.2).
Voorbeeld
Als een stichting tot doel heeft de belangen te behartigen van internetproviders,
vloeit hieruit niet voort dat het bestuur bevoegd zou zijn tot het huren of kopen
van een polikliniek. Anders ligt dit wanneer het doel van een stichting het organiseren van een bloedbank is. Dat laat zich nu eenmaal moeilijk denken zonder dat
een aangepaste ruimte beschikbaar is.
In het recht dat betrekking heeft op de N.V. en de B.V. is algemeen aanvaard8 dat
de inhoudelijke taak van het bestuur onder meer omvat:
– samenwerking met andere rechtspersonen;
– de beslissing over investeringen;
– de benoeming en het ontslag van werknemers en de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden.
Er is geen reden waarom hetzelfde ook niet voor het bestuur van de stichting zou
moeten worden aangenomen. Voor andere taken dan de hier genoemde moet
worden aangenomen dat die buiten de wettelijk aan het bestuur toebedeelde bestuurstaak vallen en dus niet zonder meer tot de bevoegdheid van het bestuur behoren, behoudens uitdrukkelijke statutaire opdracht. Men denke bijvoorbeeld aan
de mogelijkheid om de activa van de stichting in het kader van een vermogensrechtelijke fusie (zie par. 22.4.1) over te dragen aan een andere rechtspersoon. Zonder
een statutaire voorziening kan het bestuur hiertoe in beginsel, zo lijkt mij, niet
bevoegd worden geacht.
8.1.4

Eigen verantwoordelijkheid van het bestuur

In ons recht geldt dat het bestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het
uitoefenen van zijn taak. Het stichtingenrecht brengt een grote zelfstandigheid
van het bestuur met zich, maar evenzeer een eigen aansprakelijkheid.9 Uiteindelijk
kan de uitvoering van een bepaald bestuursbeleid eigenlijk alleen onmogelijk
worden gemaakt door een orgaan dat bevoegd is de bestuurders te ontslaan.
Naast de ontslagbevoegdheid is er de mogelijke instructiebevoegdheid die krachtens
de statuten van de stichting wordt toegekend aan een ander orgaan van de stichting
(de vergadering van donateurs bijvoorbeeld) of aan een derde. Anders dan het recht
van de kapitaalvennootschappen10 kent het stichtingenrecht geen bepaling omtrent
instructiebevoegdheid. Desalniettemin neem ik aan dat in de statuten van de
stichting kan worden opgenomen dat het bestuur zich dient te gedragen naar instructies gegeven door een ander orgaan van de stichting of een derde.11 Deze instructies kunnen van algemene of concrete aard zijn. Echter, het bestuur is en blijft
8.
9.
10.
11.

Van Schilfgaarde 2013, nr. 42.
Asser/Rensen 2-III* 2017/338. Zie verder hoofdstuk 10 Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.
Art. 2:129 lid 4 en art. 2:239 lid 4 BW.
Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/334.
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autonoom in de uitoefening van zijn taak. Het is in beginsel gehouden de instructies
van het andere orgaan of de derde uit te voeren, maar men dient daarbij altijd een
eigen afweging te maken. Bij deze afweging dient het bestuur te beoordelen of de
instructies in het belang zijn van de stichting en de eventueel met haar verbonden
onderneming of organisatie. Komen de instructies in strijd met het belang van de
rechtspersoon, dan dient het bestuur de uitvoering daarvan te weigeren.12
8.1.5

Wie is bestuurder?

Bestuurder is, ongeacht de benaming die aan een bepaalde functie binnen de organisatie is gegeven, degene die is benoemd om (een deel van) de hiervoor beschreven
bestuurstaak uit te oefenen.13 In stichtingen worden nogal eens personen benoemd
in een raad van toezicht die in wezen met bestuurstaken is belast. In dat geval
wordt als het dagelijks bestuur vaak een college aangeduid dat juist verantwoording
aan de raad van toezicht verschuldigd is en slechts in opdracht van deze raad met
de dagelijkse bestuurstaak is belast. In wezen is dan de raad van toezicht het bestuur
en vormt het dagelijks bestuur een directie.
Criterium voor de beantwoording van de vraag of iemand bestuurder van een
stichting is, zou kunnen zijn dat een bestuurder uiteindelijk, al of niet samen met
anderen, het gezag uitoefent over degenen die met taken op het terrein van het
bestuur zijn belast en hun dus ook opdrachten omtrent de uitoefening van die
taken kan geven.
8.1.6

De benoeming van een bestuurder14

In de wet wordt bepaald dat de statuten van iedere stichting de wijze van benoeming
en ontslag van bestuurders moeten regelen (art. 2:286 lid 4 onder c BW). In beginsel
wordt een bestuurder benoemd door het bestuur zelf als dat het enige orgaan is
binnen de stichting. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het bestuur vrij is in
zijn keuze. Statutair kunnen immers allerlei beperkende constructies worden
aangebracht (bijvoorbeeld een bindende voordracht). De bevoegdheid een bindende
voordracht uit te brengen kan liggen bij andere organen binnen de stichting of bij
buitenstaanders (bijvoorbeeld bij subsidiegevers of sponsors).15
Van het beginsel van benoeming door het bestuur kan statutair ook geheel worden
afgeweken. Zonder enig bezwaar mag de bevoegdheid tot benoeming van (een
aantal) bestuursleden aan andere organen binnen de stichting of aan buitenstaanders worden toegekend. Het systeem waarin de bestuurders door het bestuur worden
benoemd, wordt aangeduid als het systeem van coöptatie.
Overigens kan van bestuurderschap pas sprake zijn als een benoeming door de
benoemde persoon wordt aanvaard. De rechtsbetrekking tussen de bestuurder en
de stichting ontstaat dus door de benoeming van de bestuurder en de aanvaarding
van deze benoeming door de bestuurder.16 Een statutaire regeling waarin bepaald
12.
13.
14.
15.
16.
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Zie in dit verband ook HR 12 mei 2000, JOR 2000/145, NJ 2000/439 (Geestelijk leider).
Zie ook Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 187.
Zie par. 10.5.4 voor het civielrechtelijk bestuursverbod dat per 1 juli 2016 in het kader van het
wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht in werking is getreden. Stb. 2016, 205.
Vgl. art. 2:133 BW.
Asser/Rensen 2-III* 2017/337.
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wordt dat een bepaalde persoon uit hoofde van zijn functie deel uitmaakt van het
bestuur van de stichting mist geldingskracht.
Ook de rechtbank kan een bestuurder benoemen. Art. 2:299 BW bepaalt dat telkens
wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, de rechtbank in
de vervulling van de vacante plaatsen kan voorzien. Hierbij neemt de rechtbank
zo veel mogelijk de statuten in acht. Het verzoek tot het voorzien in de ledige bestuursplek(ken) kan worden gedaan door iedere belanghebbende of het Openbaar
Ministerie.
8.1.7

Eisen die aan bestuurders mogen worden gesteld

In de statuten kunnen eisen voor de benoembaarheid van een bestuurslid worden
gesteld.17 Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat een bestuurder van een stichting
in een bepaalde buurt, stad of regio moet wonen. Gevoeliger wordt het als meer
persoonsgebonden kenmerken als een vereiste voor het zijn van bestuurslid worden
gesteld. Men denke aan het vereiste dat bestuursleden Nederlander moeten zijn,
een bepaalde leeftijd moeten hebben, dat alleen mannen of alleen vrouwen bestuurslid mogen zijn of dat alleen gehuwden daarvoor in aanmerking komen, dat
een bepaalde levensovertuiging of politieke gezindheid wordt geëist of dat homofiel
geaarde personen niet voor een benoeming in aanmerking komen, dan wel mensen
van een bepaald ras of een bepaalde huidskleur daarvan worden uitgesloten. Met
name in deze laatste gevallen is duidelijk dat juridische en maatschappelijke normen
worden overschreden. Een wettelijke kwaliteitseis treffen we aan in art. 2:298 lid
3 BW. Daar wordt bepaald dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting kan worden.
Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht18 zijn art. 2:297a en art.
2:297b BW ingevoerd. Deze artikelen beperken het aantal functies van bestuurders
en toezichthouders (commissarissen) en zijn van toepassing op ‘grote’ stichtingen.
Een stichting kwalificeert als groot indien zij bij of krachtens de wet verplicht is
een financiële verantwoording op te stellen die gelijk of gelijkwaardig is aan een
jaarrekening als bedoeld in titel 9 (De jaarrekening en het jaarverslag) van Boek 2
BW en de stichting op twee opvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien
op twee opvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de
volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de
grondslag van de verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 17,5
miljoen;
b. het totaal van de bedrijfsopbrengsten onderscheidenlijk het totaal van de baten
voor zover de stichting deze bij of krachtens bijzondere wetgeving opneemt
in de financiële verantwoording bedraagt niet meer dan € 35 miljoen;
het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan
c.
250.

17.
18.

Asser/Rensen 2-III* 2017/337.
Wet van 6 juni 2011 (Stb. 2011, 275).
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Tot bestuurder van een ‘grote’ stichting kunnen niet worden benoemd personen
die commissaris of niet-uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan twee rechtspersonen of personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een
rechtspersoon of voorzitter zijn van het bestuur van een rechtspersoon indien de
bestuurstaken verdeeld zijn over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Voor de toepassing van deze regels wordt met een commissaris gelijkgesteld de
persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten
van een rechtspersoon is ingesteld en telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één benoeming. Bovendien
betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de ‘grote’ N.V., B.V.
en stichting.
In het vierde lid van art. 2:297a BW wordt uitdrukkelijk bepaald dat de nietigheid
van de benoeming op grond van de eerste drie leden van genoemd artikel geen
gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen.
Art. 2:297b BW geeft een soortgelijke regeling ten aanzien van de benoeming van
toezichthouders bij een ‘grote’ stichting (zie nader par. 14.5.2).
8.1.8

De minderjarige bestuurder

Het is mogelijk dat een minderjarige tot bestuurder van een stichting wordt benoemd.19 Daarbij zal in beginsel wel toestemming van zijn ouder(s) of voogd vereist
zijn. Vervolgens kan worden aangenomen dat de toestemming ook betrekking
heeft op de als bestuurder te verrichten bestuurshandelingen. De statuten van de
rechtspersoon kunnen de kwaliteitseis bevatten dat minderjarigen of andere onbekwamen geen bestuurder kunnen zijn. Twijfel zou wellicht kunnen rijzen over de
bevoegdheid van een minderjarige om ten opzichte van derden de stichting te
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij het sluiten van contracten namens de stichting.
Deze twijfel is echter ongegrond. In ons recht geldt namelijk dat een minderjarige
zich weliswaar zonder toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger niet
zelf juridisch mag binden, maar wel altijd voor een ander, in dit geval voor de
stichting, als vertegenwoordiger kan optreden.
8.1.9

De duur van de benoeming als bestuurslid

Een bestuurslid kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd. Is een bestuurder voor onbepaalde tijd benoemd, dan blijft hij bestuurder tot het moment
waarop hij volgens een opgemaakt rooster moet aftreden, of waarop hij door de
daartoe bevoegde instantie wordt ontslagen. Het verliezen van een bepaalde, in de
statuten vereiste kwaliteit leidt niet automatisch tot het einde van het bestuurderschap, maar is wel reden voor ontslag. Anders kan dit liggen als in de statuten
uitdrukkelijk is voorzien dat het bestuurslidmaatschap eindigt bij het verlies van
een bepaalde kwaliteit.

19.
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8.1.10

8.1

Rooster van aftreden

In veel stichtingen is voor bestuurders voorzien in een rooster van aftreden. In
wezen is dit niet anders dan een variatie op het thema van de benoeming van een
bestuurder voor een bepaalde tijd. Toch kent het rooster van aftreden bepaalde
eigenaardigheden.
Voorbeeld
In de statuten van een stichting is voorzien dat de bevoegdheid tot het opstellen
van een rooster van aftreden voor haar bestuursleden bij het bestuur berust. Tevens
is statutair vastgelegd dat bestuursleden voor een periode van maximaal drie jaar
kunnen worden benoemd.
In juni 2005 is een aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter, voor de maximale
termijn van drie jaar benoemd. De voorzitter treedt echter reeds in 2007 af en
wordt in datzelfde jaar door een nieuw benoemde voorzitter opgevolgd. In 2010
ontstaat er een conflict in het bestuur. Een van de bestuurders wordt met een
krappe meerderheid ontslagen door de bestuurders die in 2005 zijn benoemd. Sinds
die tijd is echter geen voorstel tot herbenoeming aan de orde geweest, noch een
besluit daartoe genomen. De ontslagen bestuurder, die zelf pas in 2008 is benoemd,
vecht nu zijn ontslag aan met de stelling dat hij in feite helemaal niet ontslagen
is, omdat de bestuurders die in 2005 zijn benoemd reeds in 2008 van rechtswege
geen bestuurders meer waren. Daarnaast heeft naar zijn idee de in 2007 benoemde
voorzitter in 2008 zijn functie verloren, omdat hij immers de plaats innam van
zijn voorganger die volgens het rooster in 2008 moest aftreden. In een volgende
bestuursvergadering worden de bestuursleden die het betreft wel allen opnieuw
als zodanig (her)benoemd.
Ten aanzien van de positie van de voorzitter kan worden aangenomen dat deze in
2010 nog wel als zodanig bestuurder was. Door de rechter is al eens (in een verenigingszaak; zie par. 9.1.12) uit de (statutaire) bevoegdheid van het bestuur een
rooster vast te stellen afgeleid dat dan in beginsel het rooster ook door het bestuur
mag worden aangepast. Bij benoeming van een andere persoon in een bestuursfunctie, in ons voorbeeld de voorzitter, mag het bestuur ongeacht de termijn gedurende welke zijn voorganger de functie heeft uitgeoefend, het rooster zo aanpassen
dat de opvolgende bestuurder de maximale termijn kan volmaken. Wat de andere
bestuurders betreft, moet wel worden aangenomen dat zij vanaf juni 2008 geen
bestuurders waren. In het midden bleef echter of de (her)benoeming van de bestuursleden in een vergadering na het tijdstip waarop zij volgens het rooster zijn
afgetreden, ‘terugwerkende kracht’ heeft, zodat ook de door de herbenoemde bestuursleden in de tussenliggende periode verrichte bestuurshandelingen (in ons
voorbeeld het ontslag van een medebestuurder) geldig zouden zijn. In het algemeen
moet die terugwerkende kracht van de hand worden gewezen. Ons burgerlijk recht,
en ook ons rechtspersonenrecht, is daarmee zeer terughoudend. Een uitzondering
zou eventueel mogelijk zijn als alle betrokkenen zouden zijn uitgegaan van een
nog steeds geldig bestuurderschap.
Om problemen als in het voorbeeld te voorkomen verdient het aanbeveling een
goede statutaire regeling te formuleren en daarin bijvoorbeeld uitdrukkelijk op te
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nemen of een nieuw benoemde bestuurder op het rooster de plaats inneemt van
degene in wiens vacature hij voorziet en ook diens termijn volmaakt.
8.1.11

Het rechtskarakter van de bestuurdersverhouding; een dubbele
rechtsverhouding

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de benoeming als bestuurder, en aanvaarding van die benoeming, en een eventueel daarnaast aangaan van een overeenkomst met betrekking tot een bepaald salaris.
Ten aanzien van de benoeming als bestuurder is sprake van een rechtsbetrekking
tussen bestuurder en stichting van typisch rechtspersonenrechtelijke aard. Men
spreekt wel van een ‘organisatierechtelijke rechtsbetrekking’. Deze rechtsbetrekking
houdt in dat de benoemde persoon de bevoegdheden verkrijgt die door de wet of
de statuten aan een bestuurder worden toegekend. Ten aanzien van benoeming
en ontslag als zodanig gelden typisch rechtspersonenrechtelijke bepalingen die
afwijken van wat bijvoorbeeld normaal in het arbeidsrecht geldt. Over het ontslag
wordt hierna gesproken.
Een andere vraag is hoe de afspraken inzake een toe te kennen salaris moeten
worden beoordeeld. Is met betrekking tot deze afspraken in feite geen sprake van
een arbeidsovereenkomst? Een probleem vormt hier het feit dat het aannemen van
een arbeidsovereenkomst in beginsel vereist dat van een zekere gezagsverhouding
sprake is, hetgeen weer een bepaalde mate van ondergeschiktheid impliceert. Bij
een bestuurder is een dergelijke ondergeschiktheid echter nu juist meestal uit de
aard van zijn functie nauwelijks aanwezig. Toch wordt in de praktijk van het arbeidsrecht aangenomen dat wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, mits met
de bestuurswerkzaamheden een aanmerkelijk deel van een normale werktijd is
gemoeid. De bepalingen uit het arbeidsrecht die strijdig zijn met de regels van het
rechtspersonenrecht moeten dan buiten toepassing worden gelaten. Met name is
de toepasselijkheid van het arbeidsrecht van belang met het oog op de met een
mogelijk ontslag van de bestuurder samenhangende aanspraken op schadeloosstelling.
8.1.12

Ontslag van een stichtingsbestuurder; relatie met het arbeidsrecht

Met betrekking tot het ontslag van bestuurders bepaalt de wet enkel dat de statuten
de wijze van dit ontslag moeten inhouden. Anders dan bij de vereniging (art. 2:37
lid 6 BW; zie hoofdstuk 9 Het bestuur van de vereniging) kent de regeling van het
ontslag van bestuurders van een stichting niet de bepaling dat bestuurders te allen
tijde kunnen worden ontslagen door het orgaan dat hen heeft benoemd.20 Wel kan
de rechtbank een bestuurder ontslaan die in strijd met de wet of de statuten iets
doet of nalaat of zich schuldig maakt aan wanbeheer (art. 2:298 BW; zie par. 8.1.13).
De bestuurder van een stichting kan in een dubbele rechtsverhouding tot de
stichting staan. In de eerste plaats komt de bestuurder, door aanvaarding van zijn
benoeming als bestuurder, in een organisatierechtelijke relatie tot de rechtspersoon
20.
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te staan. Deze relatie wordt beheerst door de wettelijke regeling als te dier zake
wordt aangetroffen in Boek 2 BW.
Daarnaast is er een tweede relatie denkbaar indien de bestuurder een salaris ontvangt. Wanneer de verhouding tussen bestuurder en rechtspersoon voldoet aan
de kwalificaties van de dienstbetrekking, wordt algemeen aangenomen dat de bestuurder op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de stichting die
hij bestuurt. De heersende leer ten aanzien van de relatie tussen de gesalarieerde
bestuurder en de rechtspersoon is dat er sprake is van een dubbele rechtsbetrekking.21 Dit wil zeggen dat het bestuurderschap zowel een rechtspersonenrechtelijke
als een arbeidsrechtelijke zijde heeft. Het gevolg van deze benadering is dat bestuurders arbeidsrechtelijke ontslagbescherming genieten. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en stichting blijft voortbestaan, terwijl de organisatierechtelijke betrekking tussen diezelfde bestuurder en stichting beëindigd is.22
Immers, ontslag uit de organisatierechtelijke betrekking is te allen tijde mogelijk,
terwijl voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst opzegtermijnen moeten
worden nageleefd. Bovendien moet acht worden geslagen op de ontslagverboden.
Dat is bijvoorbeeld zo in geval van ziekte of zwangerschap van een werknemer/bestuurder. Een verdere complicatie bij een en ander is dat een beëindiging van de
arbeidsverhouding met een (voormalig) bestuurder van een stichting in beginsel,
evenals geldt voor ‘gewone’ werknemers, de toestemming behoeft van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Of en wanneer van die toestemming kan
worden afgezien is niet altijd met zekerheid te zeggen.
Wordt de arbeidsverhouding wel onmiddellijk beëindigd, dan is daarmee de kous
nog niet af ! Was er een arbeidsverhouding, dan is zoals gezegd het arbeidsrecht
van toepassing en daarin is uitdrukkelijk een aantal voor de werknemer gunstige
aanspraken voorzien. Zo kan de rechter toetsen of, gelet op de daarvoor aangevoerde
redenen, wellicht sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Is dat naar zijn
oordeel het geval dan kan de ontslagen bestuurder aanspraak maken op een (soms
aanzienlijke) schadeloosstelling.23 De rechter kan geen veroordeling tot herstel van
de aanstelling als bestuurder uitspreken. Iets anders is dat een besluit tot ontslag
kan worden vernietigd wegens procedurefouten en dat een dergelijke vernietiging
uit de aard van de zaak wel leidt tot herstel van het bestuurderschap. Bij procedurefouten is het besluit tot ontslag van het bestuur aantastbaar omdat het in strijd
is met de bepalingen die de wijze van de totstandkoming van besluiten regelen.
8.1.13

Ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechtbank

Naast de eis van een statutaire voorziening heeft de wetgever veiligheidshalve bepaald dat in een aantal gevallen ook de rechtbank bevoegd is een bestuurder te
ontslaan (art. 2:298 BW). Immers, bij de stichting is het bestuur in veel gevallen
21.
22.
23.

Vgl. Asser/Rensen 2-III* 2017/160 en 2012/339.
De ‘15 april-arresten’ (HR 15 april 2005, NJ 2005/483 (Ciris/Bartelink) en HR 15 april 2005, NJ 2005/484
(Unidek Volumebouw) gelden enkel voor bestuurders van kapitaalvennootschappen.
Art. 7:677 en art. 7:680 BW. Bij de toetsing of het ontslag van de bestuurder kennelijk onredelijk
is (art. 7:681 BW) mag de rechter, naast de arbeidsrechtelijke ontslaggronden, ook de wijze van
totstandkoming en de inhoud van het rechtspersonenrechtelijke ontslagbesluit in zijn oordeel betrekken. Zie HR 18 april 1997, NJ 1997/609 (Van der Giessen/ACV) en Asser/Rensen 2-III* 2017/160.
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het enige orgaan van de rechtspersoon. Daarom kent de wet een bijzondere regeling
voor ontslag van een stichtingsbestuurder. Het gaat om gevallen waarin een bestuurder:
– iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten,
dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer; of
– niet of niet behoorlijk voldoet aan een door de voorzieningenrechter van de
rechtbank gegeven bevel om aan de officier van justitie bepaalde inlichtingen
of inzage in bepaalde bescheiden te geven.
Het ontslag door de rechtbank is mogelijk op vordering van de officier van justitie
of op verzoek van iedere belanghebbende. In zo een geval kan de rechter in afwachting van zijn eindbeslissing de bestuurder ook schorsen (zie hierover de volgende
paragraaf). Wordt een bestuurder door de rechtbank ontslagen dan kan hij gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van de desbetreffende stichting meer
zijn (art. 2:298 lid 3 BW; zie ook par. 8.1.7).
8.1.14

Schorsing van een bestuurder

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat in geval van een bij de rechter aanhangige procedure tot ontslag van een bestuurder, die rechter ook bevoegd is om de bestuurder
te schorsen (art. 2:298 lid 2 BW).
Andere gevallen waarin schorsing mogelijk is, zullen bij de stichting in de statuten
moeten worden geregeld. Het meest voor de hand ligt daarbij een regeling waarbij
het orgaan dat een bestuurder benoemt, ook de bevoegdheid verkrijgt deze te
schorsen. In dat geval kan worden aangenomen dat de rechter slechts zeer ten dele
bevoegd is om een dergelijke schorsing inhoudelijk te toetsen.
Behalve aan het orgaan dat tot benoeming bevoegd is, kan de schorsingsbevoegdheid
statutair toekomen aan andere organen, zoals een raad van commissarissen of een
raad van toezicht.
8.1.15

Ter beschikking stellen van de zetel

Uiteraard kan een bestuurder ook zelf ‘te allen tijde’ ontslag nemen. In bepaalde
gevallen zal dat zelfs voor hem de enige mogelijkheid zijn om zich bij dreigend
onbehoorlijk bestuur of dreigend wanbeleid aan aansprakelijkheid te onttrekken.
Behalve dit uitdrukkelijk nemen van ontslag komt men ook wel tegen dat een bestuurder zijn zetel ‘ter beschikking stelt’. Dit kan in de praktijk verschillende betekenissen hebben. De meest zuivere betekenis is dat een bestuurder het voortzetten
van zijn functie af hankelijk maakt van het oordeel van een ander orgaan of een
andere instantie. Met andere woorden: men toont zich bereid het veld te ruimen
als een ander orgaan een andere opvatting blijkt te zijn toegedaan dan de bestuurder
in kwestie. In de praktijk kan het echter ook wel betekenen dat een bestuurder
dreigt met ontslag als in een bepaalde gang van zaken geen verandering wordt
gebracht.
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8.1.16

8.1

Algemeen en dagelijks bestuur

Statutair kan onderscheid worden gemaakt tussen het algemeen en het dagelijks
bestuur. Aan het dagelijks bestuur kunnen dan statutair specifieke bevoegdheden
worden verleend. In wezen gaat het om niets anders dan een nadere onderlinge
taakverdeling binnen het bestuur (vgl. art. 2:9 BW). Het algemeen bestuur blijft
dan dus ook bestuur in de zin van de wet, met de daaraan verbonden bevoegdheden
en aansprakelijkheden. Het zal zo goed mogelijk controle moeten uitoefenen op
de activiteiten van het dagelijks bestuur. De bestuurders van het dagelijks bestuur
en van het algemeen bestuur zijn in dat verband jegens elkaar tot verantwoording
en overleg verplicht. Daarnaast is ook denkbaar dat men statutair aan het dagelijks
bestuur, met uitsluiting van het algemeen bestuur, een aantal bestuursbevoegdheden toedeelt. Zelfs kan worden bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur geen
lid kunnen zijn van het algemeen bestuur. Vaak worden in deze constructie de
leden van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur benoemd. De bestuurstaak wordt dan dus in feite over twee organen verdeeld.
8.1.17

Bestuurder ad hoc en plaatsvervangend bestuurder

Behalve degenen die regulier de bestuurstaak uitoefenen, kunnen ook anderen in
bepaalde concrete gevallen bestuurstaken vervullen, bijvoorbeeld commissarissen
bij ontstentenis van het bestuur (zie par. 11.1.3) of in situaties waarin een strijdig
belang bestaat tussen de stichting en de bestuurder daarvan (zie par. 11.1.8). Ook
deze personen gelden dan in de periode dat zij bestuursdaden stellen als bestuurders
met alle bevoegdheden en aansprakelijkheden van dien. In de statuten kan tevens
de mogelijkheid zijn geopend dat er plaatsvervangende bestuurders worden benoemd, die optreden als een primair benoemde bestuurder verhinderd is zijn
functie uit te oefenen. De inkleding van deze mogelijkheid laat zich op verschillende
wijzen denken:
a. men kan meer bestuurders benoemen dan is voorgeschreven en statutair of
bij bestuursbesluit bepalen dat de als plaatsvervangers benoemden geen rol
spelen bij de besluitvorming;
b. men kan reeds bij voorbaat personen benoemen als bestuurder, welke benoeming echter af hankelijk wordt gesteld van het niet meer functioneren van
een (bepaalde) bestuurder.
Hoe men het plaatsvervangerschap statutair ook construeert, steeds is er de keuze
tussen de mogelijkheid om de plaatsvervangers in een bepaalde functie te benoemen, dan wel aan plaatsvervangers een rol toe te delen als (reserve)bestuurder in
het algemeen. Men dient er in deze gevallen overigens wel zorg voor te dragen dat
in verband met het extern optreden van de bestuurders ook de persoonlijke gegevens
van de plaatsvervangers in het Handelsregister worden ingeschreven, teneinde
derden het vertrouwen te geven dat de stichting geldig vertegenwoordigd wordt
(zie par. 11.1.9).
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8.1.18

Taakverdeling in het bestuur

Het is niet uitzonderlijk dat in de statuten aan bepaalde bestuurders een eigen taak
wordt gegeven.24 Met name kan dit gelden ten aanzien van de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester. In de statuten wordt veelal bepaald dat deze functies
bij benoeming aan bepaalde bestuursleden worden toebedeeld.
De wet stelt dat iedere bestuurder tegenover de stichting gehouden is tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak (art. 2:9 BW). Een bestuurder die
niet aan deze eis voldoet, is persoonlijk aansprakelijk indien hem een ernstig verwijt
kan worden gemaakt. Is een taak aan twee of meer bestuurders opgedragen dan
zijn zij allen persoonlijk aansprakelijk bij niet behoorlijke vervulling daarvan (zie
voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders hoofdstuk 10).
Sommige taken, met name de bepaling van het algemene (financiële) beleid, kunnen
overigens niet aan bepaalde bestuurders worden opgedragen, maar blijven altijd
de verantwoordelijkheid van alle bestuurders gezamenlijk.
8.1.19

Besluitvorming in het bestuur

In hoofdstuk 6 kwam reeds aan de orde welke algemene vereisten onze wetgeving
stelt aan de besluitvorming binnen de stichting. Daar werd reeds vastgesteld dat
een belangrijke eis is dat bij de besluitvorming betrokkenen zich jegens elkaar gedragen naar hetgeen redelijkheid en billijkheid vereisen. Bij besluitvorming binnen
het bestuur vereisen redelijkheid en billijkheid nog iets meer dan bij besluitvorming
in andere organen. In beginsel worden besluiten in het bestuur bij meerderheid
van stemmen genomen. Dat betekent echter niet dat een meerderheid van het bestuur een besluit mag nemen buiten de minderheid om. Alle bestuurders moeten
in de gelegenheid worden gesteld om aan het overleg deel te nemen en het resultaat
daarvan te beïnvloeden. In beginsel zullen de leden van het bestuur daarvoor in
vergadering bijeen moeten komen. Tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk voorschrijven is dit echter niet vereist. Denkbaar is ook dat het vereiste overleg op andere
wijze voldoende tot zijn recht komt. Men denke aan telefonische vergaderingen
of aan schriftelijke raadplegingen. Daarbij zullen bestuurders dan wel voor het
bepalen van hun definitieve standpunt kennis moeten kunnen nemen van de
(schriftelijke) visies van hun collega’s. De Hoge Raad heeft namelijk reeds in 196825
bepaald dat de betekenis van een bepaling in de statuten die regelt dat een besluit
moet worden genomen door een uit meerdere personen bestaand orgaan, vooral
hierin is gelegen dat het besluit tot stand komt als vrucht van onderling overleg
van alle leden van dat orgaan. Daartoe moeten alle leden van het orgaan die dat
wensen in de gelegenheid zijn gesteld aan dat overleg deel te nemen. Is hiervan
geen sprake, dan kunnen gepasseerde bestuurders het besluit aantasten op de
wijze als besproken in par. 13.5.2.

24.
25.
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8.1.20

8.1

Het onderlinge toezicht in het bestuur

Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op wat zijn leden individueel in het
kader van de hun opgedragen bestuurswerkzaamheden doen. Dit volgt uit het beginsel van het collegiale bestuur en het daarmee samenhangende gegeven dat bij
een niet behoorlijke taakvervulling andere bestuurders dan degene die het betreft
mede aansprakelijk kunnen zijn. Ook dit impliceert een geregeld overleg. Een bestuurder kan het zich niet veroorloven de bestuurstaak over te laten aan zijn medebestuurders en zich passief op te stellen of voortdurend vergaderingen niet bij
te wonen.
8.1.21

Toekomstige wetgeving

In de inleiding van dit hoofdstuk werd opgemerkt dat het thans aanhangige
Wetsvoorstel bestuur en toezicht26 de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht
bij de stichting en de vereniging en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij beoogt aan te vullen en te verduidelijken. In Boek 2 BW is het bestuur en
toezicht op een aantal punten nog niet afdoende wettelijk geregeld. Voor een
aantal van deze aspecten geldt namelijk dat deze wel geregeld zijn voor de N.V. en
de B.V., maar dat de regeling voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge
waarborgmaatschappij en de stichting onvolledig is of zelfs ontbreekt. In deze
leemte voorziet het wetsvoorstel door aanvulling en verduidelijking van de wettelijke regeling van deze rechtspersonen. De vrijheid van rechtspersonen wordt
daarbij overigens voldoende gewaarborgd.27 Elders in dit boek zullen de wijzigingen
die het wetsvoorstel beoogt, uitgebreid aan de orde komen. In deze paragraaf zal
ik kort ingaan op de gevolgen van de in het voorstel opgenomen regelingen voor
het bestuur van de stichting en vereniging. Ik zal achtereenvolgens ingaan op:
a. de gelijkstelling van de norm voor de taakvervulling van bestuurders en
commissarissen;
b. de wettelijke grondslag voor een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging,
de stichting, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij;
de wettelijke grondslag voor de raad van commissarissen bij de vereniging en
c.
de stichting;
d. de vernieuwing van de criteria voor het ontslag van de bestuurders en de
commissarissen van de stichting;
de uniformering van de tegenstrijdigbelangregeling; en
e.
de uniformering van de regels voor aansprakelijkheid in geval van faillissement
f.
van de rechtspersoon.
Ad a. De norm voor de taakvervulling van bestuurders en commissarissen
Voor de N.V. en de B.V. is de norm die voor bestuurders en commissarissen geldt
bij de vervulling van hun taak in de wet vastgelegd. De wet bepaalt dat bestuurders
van kapitaalvennootschappen zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten
naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art.

26.
27.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2 (Voorstel van wet).
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 2.
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2:129/2:239 lid 5 BW). Voor commissarissen van deze rechtspersonen N.V. en de
B.V. wordt dit geregeld in art. 2:140/2:250 lid 2 BW.
Bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen
ontbreekt een dergelijke normstelling. Echter, ook bij deze rechtspersonen worden
bestuurders en commissarissen geconfronteerd met een verscheidenheid aan belangen; men denke hierbij aan belangen van leden, van donateurs, van schuldeisers,
van werknemers en van vrijwilligers. Daarom wordt in de algemene bepalingen
van Boek 2 BW opgenomen dat bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling
van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden
onderneming of organisatie (zie het voorgestelde art. 2:9 lid 3 en art. 2:11 lid 4
BW). Door het formuleren van deze norm in de algemene bepalingen zal deze
norm gelden voor bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen.28
Ad b. Het monistisch bestuurssysteem bij de vereniging, de stichting, de coöperatie en
de onderlinge waarborgmaatschappij
In het wetsvoorstel wordt aan alle rechtspersonen29 de mogelijkheid geboden te
kiezen voor een monistisch bestuurssysteem (art. 2:9a BW). In dit bestuursmodel
bestaat er geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan, maar wordt de toezichthoudende functie vervuld door niet-uitvoerende bestuurders. Samen met de uitvoerende
bestuurders vormen de niet-uitvoerende bestuurders het bestuursorgaan. Het
voordeel van dit model is dat de niet-uitvoerende bestuurders, in vergelijking met
de leden van een raad van commissarissen, meer betrokken zijn bij het dagelijkse
bestuur van de rechtspersoon. Daardoor kunnen zij in beginsel beter toezicht
kunnen houden op de gang van zaken bij de rechtspersoon. Verschillende verenigingen en stichtingen werken in de praktijk al met een monistisch bestuursmodel.
Het ontbreken van een algemene wettelijke grondslag daarvoor, leidt daarbij echter
tot rechtsonzekerheid. Om deze reden is ervoor gekozen om het monistisch bestuurssysteem ook bij deze rechtspersonen wettelijk te regelen.30
Ad c. De raad van commissarissen bij de vereniging en de stichting
Een wettelijke grondslag voor de – vrijwillige – instelling van een raad van
commissarissen bestaat in de huidige wetgeving bij de N.V. (art. 2:140 lid 1 BW),
de B.V. (art. 2:250 lid 1 BW) en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
(art. 2:57 lid 1 BW). De regeling van de stichting en de vereniging kent deze
grondslag niet. Met dit wetsvoorstel wordt in het algemene gedeelte van Boek 2
BW een bepaling opgenomen over de instelling van een raad van commissarissen
(art. 2:11 BW). Deze bepaling komt daarmee te gelden voor alle rechtspersonen.
Een deel van de verenigingen en stichtingen werkt al met een raad van commissarissen. Dit orgaan wordt veelal aangeduid als ‘raad van toezicht’. De voorgestelde
regeling heeft overigens geen gevolgen voor de geldigheid van bestaande organen
die in de statuten van een rechtspersoon zijn ingesteld.31
28.

29.
30.
31.
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Voor wat betreft de N.V. en de B.V. betekent dit geen verandering. In de formulering is alleen de
term ‘organisatie’ toegevoegd, dit omdat niet alle verenigingen en stichtingen een onderneming
drijven. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 4-5.
Voor de N.V. en de B.V. bestaat de mogelijkheid al om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel
(art. 2:129a/2:239a BW).
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 4.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 3-4.
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Ad d. De vernieuwing van de ontslagcriteria voor de bestuurders en de commissarissen
van de stichting
Op grond van art. 2:298 BW kan een stichtingsbestuurder op verzoek van het
Openbaar Ministerie of van een belanghebbende worden ontslagen indien de bestuurder handelt in strijd met de wet of de statuten of hij zich schuldig maakt aan
wanbeheer. Deze ontslaggronden werden in de jurisprudentie beperkt uitgelegd.
Ontslag door de rechter kan daardoor pas plaatsvinden als redelijkerwijs geen
twijfel kan bestaan over de onrechtmatigheid van het handelen of wanneer sprake
is van financieel wanbeheer.32 In de praktijk blijken deze ontslaggronden in bepaalde gevallen niet toereikend om het ontslag te bewerkstelligen van een bestuurder
die het belang van de stichting zodanig schaadt dat het niet langer verantwoord is
om hem als bestuurder te handhaven. Deze situatie is onwenselijk. Zij kan er onder
omstandigheden toe leiden dat de continuïteit van de betreffende stichting in gevaar
komt. Uit recente jurisprudentie blijkt een ruimere invulling van deze ontslaggronden.33
Op basis van de voorgestelde nieuwe bepaling kan een stichtingsbestuurder door
de rechter worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere
gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond
waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan
worden, en wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (art. 2:298 lid 1 BW). Wanneer er bij de stichting een raad van
commissarissen is ingesteld wordt de regeling van ontslag van een stichtingsbestuurder van overeenkomstige toepassing verklaard op de commissaris van een
stichting (art. 2:298 lid 4 BW).34
Ad e. De uniformering van de tegenstrijdigbelangregeling
In Boek 2 BW is voor de meeste rechtspersonen een regeling opgenomen voor het
geval dat een bestuurder of commissaris een belang heeft dat tegenstrijdig is met
dat van de rechtspersoon. Het doel van deze regeling is bescherming van de belangen
van de rechtspersoon en van degenen die bij die rechtspersoon betrokken zijn.
Voor de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de tegenstrijdigbelangregeling geplaatst in de vertegenwoordigingssleutel en houdt in dat
in het geval dat de rechtspersoon een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders of commissarissen, de algemene vergadering een of meer personen
kan aanwijzen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen (art. 2:47 en art. 2:53a
lid 1 BW). In de praktijk leidt deze regel tot rechtsonzekerheid bij de rechtspersoon
en bij de wederpartij. Bij de N.V. en de B.V. is de tegenstrijdigbelangregeling per
1 januari 2013 veranderd van een vertegenwoordigingsregel in een besluitvormingsregel. Deze houdt in dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang
niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming (art. 2:129/2:239 lid 6
en art. 2:140/2:250 lid 5 BW).
Voor stichtingen is in de wet geen tegenstrijdigbelangregeling opgenomen. Met
het wetsvoorstel wordt de tegenstrijdigbelangregeling die nu al geldt voor bestuur-

32.
33.
34.

HR 3 januari 1975, ECLI:NL:HR:1975:AD4123, NJ 1975/222.
Hof Amsterdam 21 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3029 en HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1464.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 7-8.
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ders en commissarissen van de N.V. en de B.V. verplaatst naar het algemene deel
van Boek 2 BW en gaat gelden voor bestuurders (art. 2:9 lid 5 BW) en voor commissarissen (art. 2:11 lid 6 BW) van alle rechtspersonen. Bestuurders met een tegenstrijdig belang mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over
het betreffende onderwerp. Hebben alle bestuurders een tegenstrijdig belang dan
kan het bestuur geen besluit nemen. De besluitvormingsbevoegdheid gaat dan over
op de raad van commissarissen of komt, voor het geval er geen raad van commissarissen is, bij de algemene vergadering te liggen. Commissarissen met een tegenstrijdig belang mogen eveneens niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. Wanneer alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, komt de
beslissingsbevoegdheid te liggen bij de algemene vergadering. In de statuten kan
overigens anders worden bepaald. Aangezien de stichting geen algemene vergadering kent, biedt het wetsvoorstel een op maat gesneden regeling voor bestuurders
en commissarissen van een stichting. Heeft de stichting geen raad van commissarissen dan blijft de besluitvormingsbevoegdheid, in geval van tegenstrijdig belang
van de bestuurders, rusten bij het bestuur. Het bestuur van de stichting moet dan
wel schriftelijk vastleggen wat de overwegingen zijn die aan het besluit ten
grondslag liggen. Heeft de stichting wel een raad van commissarissen dan blijft de
raad ook in geval van tegenstrijdig belang van de commissarissen bevoegd om te
besluiten. Voor de raad geldt dan eveneens de regel van schriftelijke vastlegging
van de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen. Met deze schriftelijke
vastlegging wordt bewerkstelligd dat bestuurders en commissarissen zich rekenschap
geven van de norm dat zij bij de vervulling van hun taak, de belangen van de
rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie dienen te laten
prevaleren boven hun persoonlijke belangen. De schriftelijke vastlegging helpt de
bestuurder overigens ook als hij achteraf verantwoording moet afleggen voor zijn
besluit. Het vereiste van schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het
besluit ten grondslag liggen, betreft als zodanig overigens niet de totstandkoming
van het besluit. Het niet naleven van dit vereiste leidt dus niet tot nietigheid of
vernietigbaarheid van het besluit.35
Ad f. Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement
van de rechtspersoon36
De regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement zijn in de huidige regeling verspreid over de verschillende titels van Boek 2 BW. De regeling voor de N.V. is te vinden in art. 2:138/2:149
BW. De laatstgenoemde bepalingen gelden op grond van schakelbepalingen ook
voor de commerciële vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij
en de commerciële stichting (art. 2:50a, art. 2:53a en art. 2:300a BW). De regeling
voor de B.V. is te vinden in art. 2:248/2:259 BW.
In het voorgestelde art. 2:9c BW wordt een algemene regeling gegeven voor de
aansprakelijkstelling van bestuurders door de faillissementscurator. Het voorgestelde
art. 2:11c BW verklaart deze regeling van overeenkomstige toepassing op commissarissen. Voor een nadere inhoudelijke beschrijving van deze regeling verwijs ik
naar par. 9.3.7.13.
35.
36.
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Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 5-6.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 6-7.
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Hoofdstuk 9
Het bestuur van de vereniging
Prof. mr. J.J.A. Hamers

9.1

Taak en verantwoordelijkheid van verenigingsbestuurders1

9.1.1

Algemeen

Het begrip bestuur kan in onze wetgeving twee betekenissen hebben. In de eerste
plaats kan ermee worden gedoeld op de specifieke bestuurstaak. In de tweede plaats
kan het betrekking hebben op het orgaan dat wordt gevormd door de gezamenlijke
bestuurders van de vereniging. Bij dit laatste is van belang dat ons recht uitgaat
van het beginsel van collegiaal bestuur.2 Iedere bestuurder van een rechtspersoon
dient samen te werken met zijn collega-bestuurders. Wel kunnen door statuten of
door bestuursbesluiten binnen het bestuur taken aan een bepaalde bestuurder
worden toebedeeld. Dit doet echter slechts ten dele af breuk aan de eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. Wie bestuurders zijn en wat hun (rechts)positie is, komt hierna nog uitgebreid aan de orde.
Wat betreft de eerste betekenis, het besturen als taak, is de wet buitengewoon
summier. Volstaan wordt met de bepaling dat het bestuur belast is ‘met het besturen
van de vereniging’ (art. 2:44 lid 1 BW). Alle reden dus om aan de betekenis van het
‘besturen als taak’ enige nadere beschouwing te wijden.
Het thans aanhangige Wetsvoorstel bestuur en toezicht3 heeft ten doel de regeling
voor bestuur en toezicht bij – onder andere – de stichting en de vereniging4 aan
te vullen en te verduidelijken. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat
voor alle in art. 2:3 BW genoemde rechtspersonen een wettelijke grondslag wordt
ingevoerd voor de instelling van een raad van commissarissen. Ook wordt de mogelijkheid te kiezen voor een monistisch bestuursmodel voor alle rechtspersonen
geïntroduceerd. Verder verschaft het voorstel voor de stichting en de vereniging,
en voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, helderheid over (a)
de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de uitoefening van hun
taak in acht moeten nemen, (b) de positie van de bestuurders en commissarissen
met een tegenstrijdig belang en (c) de regels over aansprakelijkheid van bestuurders
en commissarissen. Deze helderheid wordt verschaft door de regels die op genoemde
punten reeds gelden voor de kapitaalvennootschappen (N.V. en B.V.) te verplaatsen
naar het algemene gedeelte van Boek 2 BW. Hierdoor gaan deze regels ook gelden
voor de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
Waar nodig wordt rekening gehouden met de verschillen tussen deze rechtsperso1.
2.
3.
4.

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders komt aan de orde in hoofdstuk 10.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 189.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2 (Voorstel van wet).
Het voorstel is met name gericht op de verbetering van het wettelijk kader voor de vereniging, de
coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34491,
3 (MvT), p. 1.

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING

165

9.1

TAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN VERENIGINGSBESTUURDERS

nen. Tevens verduidelijkt het wetsvoorstel de regeling voor het ontslag van de
stichtingsbestuurder door de rechter. Deze ontslagregeling komt daarmee ook te
gelden voor de commissarissen van de stichting. In dit hoofdstuk zal op verschillende plaatsen verwezen worden naar deze toekomstige wetgeving. Ook in hoofdstuk
10 (Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders) wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe regeling.
9.1.2

‘Besturen’: financieel beheer, vertegenwoordiging, voorbereiding van
de besluitvorming, het uitvoeren van besluiten

Wat onder het ‘besturen van de vereniging’ moet worden verstaan is een vraag die
moet worden beantwoord door daarbij het geheel van wettelijke en aan de wet
gelieerde regelingen inzake de bestuursfunctie in ogenschouw te nemen.
Een eerste bestuurstaak is in ieder geval het financiële beheer van (het vermogen
van) de vereniging.5 Zo geeft de wet uitdrukkelijk aan dat het bestuur verplicht is
een boekhouding bij te houden en na afloop van elk boekjaar een jaarrekening op
te maken die in ieder geval een balans en een winst-en-verliesrekening en een
toelichting daarop omvat. De concrete eisen die aan boekhouding en jaarrekening
worden gesteld, komen in hoofdstuk 23 nader aan de orde. De mogelijke gevolgen
van het niet correct uitvoeren van deze taak (zoals eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders) komen in hoofdstuk 10 uitgebreid ter sprake.
Een tweede bestuurstaak is de vertegenwoordiging van de vereniging ‘naar buiten
toe’ (art. 2:45 BW). Men denke aan het sluiten van contracten met derden, maar
ook aan de inschrijving van de vereniging in het Handelsregister. Bij de bespreking
van de oprichting van de vereniging werd hierover al het nodige opgemerkt (zie
par. 5.1). In par. 10.3.2 wordt daarover nog een aantal opmerkingen gemaakt in
verband met de mogelijke aansprakelijkheid van bestuursleden bij het achterwege
laten van die inschrijving. Overigens kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid
statutair mede aan anderen worden toegekend (zie uitgebreid hierover hoofdstuk
12).
Een derde bestuurstaak die men uit het systeem van de wet kan afleiden, is de
voorbereiding van de besluitvorming binnen de vereniging en de zorg voor het
goed functioneren van de overige instanties.6 Dit blijkt onder meer uit het feit dat
in beginsel het bestuur de algemene vergadering bijeenroept (art. 2:41 BW) en de
voorzitter en de secretaris van het bestuur in beginsel ook als zodanig optreden in
de algemene vergadering (art. 2:38 lid 2 BW).
Als vierde taak kan ten slotte worden genoemd het uitvoeren van de besluiten van
andere organen, met name besluiten van de algemene vergadering.
9.1.3

De bestuurstaak nader inhoudelijk beschouwd

In het algemeen kan worden gesteld dat het bestuur inhoudelijk tot taak heeft
leiding te geven aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van het doel van de
vereniging.7 Het doel van de vereniging en de ruimte van de statutaire doelomschrij5.
6.
7.
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Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 185.
Asser/Rensen 2-III* 2017/125.
Asser/Rensen 2-III* 2017/125.
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ving speelt daarbij een grote rol. Verricht het bestuur een handeling die evident
buiten het doel van de vereniging ligt dan is die rechtshandeling vernietigbaar en
kan zelfs tegenover derden een beroep worden gedaan op de doelomschrijving en
kan aldus de geldigheid van de rechtshandeling worden aangetast (art. 2:7 BW).
Vereist is wel dat de derde wist of zonder eigen onderzoek moest weten dat het
doel van de vereniging werd overschreden (vgl. par. 5.5.2).
Voorbeeld
Als een vereniging tot doel heeft het organiseren van een dartcompetitie, vloeit
hieruit niet voort dat het bestuur bevoegd zou zijn tot het kopen van een racecircuit.
Anders ligt het wanneer het doel van een vereniging de bevordering van de autosport is.
In het recht dat betrekking heeft op de N.V. en de B.V. is algemeen aanvaard8 dat
de inhoudelijke taak van het bestuur onder meer omvat:
– samenwerking met andere rechtspersonen;
– de beslissing over investeringen;
– de benoeming en het ontslag van werknemers en de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden.
Er is geen reden waarom hetzelfde ook niet voor het bestuur van de vereniging
zou moeten worden aangenomen.
9.1.4

Eigen verantwoordelijkheid van het bestuur

In ons verenigingenrecht geldt dat het bestuur een eigen verantwoordelijkheid
heeft bij het uitoefenen van zijn taak. In tegenstelling tot de gedachte die binnen
verenigingen wel eens schijnt te leven kan dus niet worden gezegd dat de algemene
vergadering het hoogste orgaan binnen een vereniging is9 in die zin dat het bestuur
de opdrachten daarvan altijd zou moeten uitvoeren. Uiteindelijk kan de algemene
vergadering natuurlijk wel altijd de uitvoering van een naar haar mening onwelgevallig bestuursbeleid onmogelijk maken door de bestuurders te ontslaan. Naast
de ontslagbevoegdheid is er de mogelijke instructiebevoegdheid van de algemene
vergadering. Anders dan het recht van de kapitaalvennootschappen10 kent het
verenigingenrecht geen bepaling omtrent instructiebevoegdheid. Desalniettemin
neem ik aan dat in de statuten van de vereniging kan worden opgenomen dat het
bestuur zich dient te gedragen naar instructies gegeven door de algemene vergadering (of een ander orgaan) van de vereniging of een derde.11 Deze instructies kunnen
van algemene of concrete aard zijn. Echter, het bestuur is en blijft autonoom in
de uitoefening van zijn taak. Het is in beginsel gehouden de instructies van het
andere orgaan uit te voeren, maar dient daarbij altijd een eigen afweging te maken.
Bij deze afweging dient het bestuur te beoordelen of de instructies in het belang
zijn van de vereniging en de eventueel met haar verbonden onderneming. Komen
8.
9.
10.
11.

Van Schilfgaarde 2013, nr. 42.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 163.
Art. 2:129 lid 4 en art. 2:239 lid 4 BW.
Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/127-128.
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de instructies in strijd met het belang van de rechtspersoon, dan dient het bestuur
de uitvoering daarvan te weigeren.12
9.1.5

Wie is bestuurder?

Bestuurder is, ongeacht de benaming die aan een bepaalde functie binnen de organisatie is gegeven, degene die is benoemd om (een deel van) de hiervoor beschreven
bestuurstaak uit te oefenen.13 In verenigingen worden op verwarrende wijze nogal
eens personen als commissaris aangeduid die in wezen een bestuurstaak uitoefenen.
Men denke aan de in sportkringen veelvoorkomende wedstrijdcommissaris, die
soms zelfstandig een bestuurstaak uitoefent.
De benoeming op zichzelf door bijvoorbeeld de algemene vergadering is niet voldoende om iemand als bestuurder aan te merken. In de statuten kan immers zijn
vermeld dat ook allerlei andere personen door de algemene vergadering worden
benoemd, bijvoorbeeld de beheerder van het clubhuis, de terreinopzichter, de
procuratiehouder, enzovoort. Criterium voor de beantwoording van de vraag of
iemand bestuurder is, zou kunnen zijn dat een bestuurder uiteindelijk, al of niet
samen met anderen, het gezag uitoefent over degenen die met taken op het terrein
van het bestuur zijn belast en hun dus ook opdrachten omtrent de uitoefening van
die taken kan geven.
9.1.6

De benoeming van een bestuurder

In beginsel wordt een bestuurder benoemd door de algemene vergadering (art. 2:37
lid 2 BW). Dat hoeft echter niet te betekenen dat de algemene vergadering vrij is
in haar keuze. De wet staat namelijk toe dat statutair een bindende voordracht
mogelijk wordt gemaakt. De voordrachtsbevoegdheid kan liggen bij het zittende
bestuur, maar kan ook worden toegekend aan bepaalde leden of afdelingen (zie
hoofdstuk 17) of aan buitenstaanders (art. 2:37 lid 4 BW).
De algemene vergadering kan wel altijd het bindende karakter aan de voordracht
ontnemen door een met twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen genomen
besluit. De mogelijkheid van ontkrachting van de bindende voordracht kan statutair
nog wel worden bemoeilijkt door het stellen van een quorum-eis (zie par. 13.3.5).
Die mag echter niet hoger zijn dan twee derde van het totale aantal leden.
Van het vereiste van benoeming door de algemene vergadering kan statutair ook
geheel worden afgeweken. Zo mag in de statuten worden geregeld dat (groepen
van) afdelingen van leden bestuursleden mogen benoemen, dan wel dat de leden
via rechtstreekse of getrapte verkiezingen de bestuursleden benoemen zonder dat
de algemene vergadering bijeenkomt. Statutair kan bovendien worden bepaald dat
bestuursleden ook mogen worden benoemd door personen of rechtspersonen die
geen leden zijn van de vereniging. De wet staat slechts toe dat minder dan de helft
van de bestuursleden door andere personen of rechtspersonen die geen leden zijn,
worden benoemd (art. 2:37 lid 3 BW). De leden moeten derhalve de helft plus één
van de bestuurders benoemen.

12.
13.
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Zie in dit verband ook HR 12 mei 2000, JOR 2000/145, NJ 2000/439 (Geestelijk leider).
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Overigens kan van bestuurderschap pas sprake zijn als een benoeming door de
benoemde wordt aanvaard. De rechtsbetrekking tussen de bestuurder en de vereniging ontstaat dus door de benoeming van de bestuurder en de aanvaarding van
deze benoeming door de bestuurder.14 Een statutaire regeling waarin bepaald wordt
dat een bepaalde persoon uit hoofde van zijn functie deel uitmaakt van het bestuur
van de vereniging mist geldingskracht.
9.1.7

Eisen die aan bestuursleden mogen worden gesteld

In de statuten kunnen eisen voor de benoembaarheid van een bestuurslid worden
gesteld.15 Zo kan men bijvoorbeeld bepalen dat een bestuurder van een sportvereniging zelf actief wedstrijdsport (bijvoorbeeld in een bepaalde competitieklasse)
beoefent of heeft beoefend of dat hij in een bepaalde buurt, stad of regio moet
wonen. Gevoeliger wordt het als meer persoonsgebonden kenmerken als een vereiste voor het zijn van bestuurslid worden gesteld. Men denke aan vereisten dat
bestuursleden Nederlander moeten zijn, een bepaalde leeftijd moeten hebben, dat
alleen mannen of alleen vrouwen bestuurslid mogen zijn of dat alleen gehuwden
daarvoor in aanmerking komen, dat een bepaalde levensovertuiging of politieke
gezindheid wordt geëist of dat homofiel geaarde personen niet voor een benoeming
in aanmerking komen, dan wel mensen van een bepaald ras of een bepaalde
huidskleur daarvan worden uitgesloten. Met name in de laatstgenoemde gevallen
is duidelijk dat juridische en maatschappelijke normen worden overschreden.
9.1.8

Het rechtskarakter van de bestuursverhouding

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de benoeming als bestuurder (en de
aanvaarding van die benoeming) en een eventueel daarnaast aangaan van een
overeenkomst met betrekking tot een bepaald salaris. Ten aanzien van de benoeming als bestuurder is sprake van een rechtsbetrekking van typisch rechtspersonenrechtelijke aard tussen bestuurder en vereniging. Men spreekt wel van een organisatierechtelijke rechtsbetrekking. Deze rechtsbetrekking houdt in dat de benoemde
persoon de bevoegdheden verkrijgt die aan een bestuurder door de wet of de statuten
worden toegekend. Ten aanzien van benoeming en ontslag als zodanig gelden typisch rechtspersonenrechtelijke bepalingen die afwijken van de bepalingen in het
arbeidsrecht. Over ontslag wordt hierna gesproken.
Bij afspraken inzake een toe te kennen salaris kan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Een probleem vormt hier dat voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst in beginsel wordt vereist dat van een zekere gezagsverhouding sprake
is, hetgeen een bepaalde mate van ondergeschiktheid impliceert. Bij een bestuurder
is een dergelijke ondergeschiktheid meestal gezien de aard van zijn functie nauwelijks aanwezig. Toch wordt in de praktijk van het arbeidsrecht vaak aangenomen
dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst mits met de bestuurswerkzaamheden
een aanmerkelijk deel van een normale werktijd is gemoeid. De bepalingen uit het
arbeidsrecht die strijdig zijn met de regels van het rechtspersonenrecht, worden
dan buiten toepassing gelaten. Met name is de toepasselijkheid van het arbeidsrecht
14.
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van belang in verband met de mogelijkheid dat bij ontslag eventueel aanspraak
op schadeloosstelling kan worden gemaakt.
9.1.9

Ontslag en arbeidsrecht

De bestuurder van een vereniging kan in een dubbele rechtsverhouding tot de
vereniging staan. In de eerste plaats komt de bestuurder, door aanvaarding van
zijn benoeming als bestuurder, in een organisatierechtelijke relatie tot de rechtspersoon te staan. Deze relatie wordt beheerst door de wettelijke regeling als te dier
zake wordt aangetroffen in Boek 2 BW.
Daarnaast is er een tweede relatie denkbaar indien de bestuurder een salaris ontvangt. Wanneer de verhouding tussen bestuurder en rechtspersoon voldoet aan
de kwalificaties van de dienstbetrekking, wordt algemeen aangenomen dat de bestuurder op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de vereniging die
hij bestuurt. De heersende leer ten aanzien van de relatie tussen de gesalarieerde
bestuurder en de rechtspersoon is dat er sprake is van een dubbele rechtsbetrekking.
Dit wil zeggen dat het bestuurderschap zowel een rechtspersonenrechtelijke als
een arbeidsrechtelijke zijde heeft. Het gevolg van deze benadering is dat bestuurders
arbeidsrechtelijke ontslagbescherming genieten. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en vereniging blijft voortbestaan terwijl de organisatierechtelijke betrekking tussen diezelfde bestuurder en vereniging beëindigd is.
Immers, ontslag uit de organisatierechtelijke betrekking is te allen tijde mogelijk,
terwijl voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst opzegtermijnen en overige arbeidsrechtelijke bepalingen moeten worden nageleefd.16 Bovendien moet
acht worden geslagen op de ontslagverboden. Dat is bijvoorbeeld zo in geval van
ziekte of zwangerschap van een werknemer/bestuurder. Een verdere complicatie
bij een en ander is dat een beëindiging van de arbeidsverhouding met een (voormalig) bestuurder van een vereniging in beginsel, evenals geldt voor ‘gewone’ werknemers, de toestemming behoeft van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Of en wanneer van die toestemming kan worden afgezien is niet altijd met
zekerheid te zeggen.
Wordt de arbeidsverhouding wel onmiddellijk beëindigd, dan is daarmee de kous
nog niet af ! Was er een arbeidsverhouding, dan is zoals gezegd het arbeidsrecht
van toepassing en daarin is uitdrukkelijk een aantal voor de werknemer gunstige
aanspraken voorzien. Zo kan de rechter toetsen of, gelet op de daarvoor aangevoerde
redenen, wellicht sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Is dat naar zijn
oordeel het geval dan kan de ontslagen bestuurder aanspraak maken op een (soms
aanzienlijke) schadeloosstelling.17
De rechter kan geen veroordeling tot herstel van de aanstelling als bestuurder uitspreken. Iets anders is dat een besluit tot ontslag kan worden vernietigd wegens
procedurefouten en dat zo’n vernietiging uit de aard van de zaak wel leidt tot
16.
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herstel van het bestuurderschap. Bij procedurefouten is het besluit tot ontslag van
het bestuur aantastbaar omdat het in strijd is met de bepalingen die de wijze van
de totstandkoming van besluiten regelen. Zie verder over ontslag van een bestuurder
par. 9.1.13.
9.1.10

De minderjarige bestuurder

In beginsel is het mogelijk dat een minderjarige tot bestuurder van een vereniging
wordt benoemd,18 evenals een minderjarige lid van een vereniging kan zijn. Zie
par. 12.4.3. Kan worden aangenomen dat de wettelijk vereiste toestemming van
de ouder of voogd om lid te worden van een vereniging ook betrekking heeft op
het zich beschikbaar stellen voor (dan wel het aanvaarden van) een bestuursbenoeming en op de als bestuurder te verrichten bestuurshandelingen? In beginsel lijkt
uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd wel vereist. Twijfel zou kunnen
rijzen omtrent de bevoegdheid van een minderjarige om ten opzichte van derden
de vereniging te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij het sluiten van contracten
namens de vereniging. Deze twijfel is echter ongegrond. In ons recht geldt namelijk
reeds in het algemeen dat een minderjarige zich weliswaar zonder toestemming
niet zelf juridisch mag binden, maar wel altijd voor een ander, in dit geval voor
de vereniging, als vertegenwoordiger kan optreden.
9.1.11

De duur van de benoeming als bestuurslid

Een bestuurslid kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd. Is een bestuurder voor onbepaalde tijd benoemd, dan blijft hij bestuurder tot het moment
waarop hij volgens een opgemaakt rooster moet aftreden, of waarop hij door de
daartoe bevoegde instantie wordt ontslagen. Het verliezen van een bepaalde in de
statuten vereiste kwaliteit leidt niet automatisch tot het einde van het bestuurderschap, maar is wel reden voor ontslag. Anders kan dit liggen als in de statuten nadrukkelijk is voorzien dat het bestuurslidmaatschap eindigt bij het verlies van een
bepaalde kwaliteit.
9.1.12

Rooster van aftreden

In veel verenigingen is voor bestuurders voorzien in een rooster van aftreden. In
wezen is dit niet anders dan een variatie op het thema van de benoeming van een
bestuurder voor een bepaalde tijd. Toch kent het rooster van aftreden bepaalde
eigenaardigheden.
Voorbeeld
In de statuten van een vereniging is geregeld dat de bevoegdheid tot het opstellen
van een rooster van aftreden voor haar bestuursleden bij het bestuur berust. Tevens
is statutair vastgelegd dat bestuursleden voor een periode van maximaal drie jaar
kunnen worden benoemd.
In juni 2005 is een aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter, voor de maximale
termijn van drie jaar benoemd. De voorzitter treedt echter reeds in 2007 af en
18.
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wordt in datzelfde jaar door een nieuw gekozen voorzitter opgevolgd. In 2008
ontstaat er een conflict in het bestuur. Op de agenda van de jaarvergadering die
voor juni 2008 wordt uitgeschreven, verschijnt vervolgens het bestuursvoorstel tot
ontslag van een van hen. Door alle commotie wordt echter vergeten om de eventuele
herbenoeming van de in 2005 benoemde bestuursleden op de agenda te zetten.
Op de jaarvergadering blijft een definitief besluit over het ontslag uit. Het voorstel
wordt aangehouden tot een in september te houden buitengewone algemene ledenvergadering. Op de agenda voor die vergadering verschijnt wel het voorstel tot
herbenoeming van de bestuursleden die in juni 2005 zijn benoemd en dus in juni
2008 aftredend waren. In de septembervergadering wordt de betrokken bestuurder
ontslagen en worden de overige bestuurders herbenoemd.
De rechter19 leidde in dit geval uit de (statutaire) bevoegdheid van het bestuur een
rooster vast te stellen af dat het rooster in beginsel ook door het bestuur mag
worden aangepast. Bij benoeming van een andere persoon in een bestuursfunctie,
in dit voorbeeld de voorzitter, mag het bestuur ongeacht de termijn gedurende
welke zijn voorganger de functie heeft uitgeoefend, het rooster zo aanpassen dat
de opvolgende bestuurder zijn maximale termijn kan volmaken, tenzij de algemene
vergadering binnen de statutaire grenzen een andere benoemingstermijn heeft
vastgesteld. De rechter verwierp de stelling dat herbenoemingen uitsluitend in de
statutair voorgeschreven jaarvergadering zouden kunnen geschieden. Wat betreft
de in juni 2005 benoemde bestuurders nam hij wel aan dat zij vanaf juni 2008
geen bestuurders meer waren.
In het midden bleef of de (her)benoeming van de bestuursleden in een vergadering
na het tijdstip waarop zij volgens het rooster aftredend zijn terugwerkende kracht
heeft, zodat ook de door de herbenoemde bestuursleden in de tussenliggende periode verrichte bestuurshandelingen geldig zouden zijn. In het algemeen moet terugwerkende kracht echter van de hand worden gewezen. Ons burgerlijk recht en
ook ons rechtspersonenrecht zijn daarmee nu eenmaal zeer terughoudend. Een
uitzondering zou eventueel mogelijk zijn als alle betrokkenen zouden zijn uitgegaan
van een nog steeds geldig bestuurderschap.
Om problemen en juridische procedures als in het voorbeeld te voorkomen verdient
het aanbeveling een goede statutaire regeling te maken en daarin uitdrukkelijk op
te nemen of een nieuw benoemde bestuurder op het rooster al dan niet de plaats
inneemt van degene in wiens vacature hij voorziet.
9.1.13

Ontslag van een bestuurder

In de wet is uitdrukkelijk bepaald dat een bestuurder ‘te allen tijde’ kan worden
ontslagen door het orgaan dat hem of haar heeft benoemd (art. 2:37 lid 6 BW). In
de meeste gevallen zal dit de algemene vergadering zijn, tenzij de benoeming van
een bestuurder door een ander orgaan is geschied op de wijzen die in par. 9.1.6
werden aangegeven. Met ‘te allen tijde’ heeft de wetgever mede willen aangeven
dat een besluit tot ontslag van een bestuurder door de rechter slechts zeer ten dele
kan worden getoetst. Zo kan worden aangenomen dat de rechter in beginsel niet
19.
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de inhoudelijke gronden van het ontslag mag beoordelen.20 Hij moet zich desgevraagd beperken tot toetsing van de vraag of het besluit volgens de juiste procedure
tot stand is gekomen. In ieder geval is bepaald dat de rechter geen veroordeling tot
herstel in de functie van bestuurder kan uitspreken (zie over de arbeidsrechtelijke
aspecten par. 9.1.9). Iets anders is dat bij vernietiging van het ontslagbesluit wegens
procedurefouten het bestuurderschap wel uit de aard van de zaak herleeft. Het is
overigens niet zo dat de formulering ‘te allen tijde’ met zich brengt dat het ontslagbesluit onder alle omstandigheden geldig is. Zo zal een besluit tot ontslag niet
kunnen worden genomen wanneer dit besluit strijd zou opleveren met de redelijkheid en billijkheid die jegens de bestuurder in acht moet worden genomen. Als er
geen vertrouwen meer bestaat in de bestuurder, zal echter niet snel worden aangenomen dat een ontslag onredelijk is. Daarnaast zal, wil een rechtsgeldig ontslagbesluit kunnen worden genomen, de statutaire (en wettelijke) regeling met betrekking
tot de totstandkoming van besluiten in acht moeten worden genomen.
Voorbeeld
Een aantal leden stuurt buiten het bestuur om alle leden van de vereniging een
uitnodiging om te vergaderen over de wijze waarop het bestuur functioneert. Tijdens
die vergadering, waarop een ruime meerderheid van de leden aanwezig is, wordt
het besluit genomen het hele bestuur te ontslaan en een nieuw bestuur te benoemen. In dit geval is het besluit tot ontslag van het bestuur ongeldig omdat het in
strijd is met de wettelijke bepalingen die de besluitvorming door de algemene
vergadering regelen. Het bijeenroepen van de algemene vergadering kan namelijk
alleen door anderen dan het bestuur geschieden als de statuten daarin voorzien of
een bepaalde in de wet nader geregelde procedure wordt gevolgd. Zie voorts
hoofdstuk 13.
9.1.14

Schorsing van een bestuurder

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het orgaan dat een bestuurder heeft benoemd
deze niet alleen ‘te allen tijde’ kan ontslaan, maar ook ‘te allen tijde’ kan schorsen
(art. 2:37 lid 6 BW). Anders dan bij ontslag kan wellicht worden aangenomen dat
de rechter wel een zekere vrijheid toekomt om een schorsingsbesluit inhoudelijk
te toetsen en eventueel terzijde te stellen.
Behalve aan het orgaan dat tot benoeming bevoegd is, kan de schorsingsbevoegdheid
statutair ook toekomen aan andere organen, zoals een raad van commissarissen.
9.1.15

Ter beschikking stellen van de zetel

Uiteraard kan een bestuurder ook zelf ‘te allen tijde’ ontslag nemen. In bepaalde
gevallen zal dat voor hem zelfs de enige mogelijkheid zijn om zich bij dreigend
onbehoorlijk bestuur of dreigend wanbeleid aan aansprakelijkheid te onttrekken.
Behalve dit uitdrukkelijk nemen van ontslag komt men ook wel tegen dat een bestuurder zijn zetel ‘ter beschikking stelt’. Dit kan in de praktijk verschillende betekenissen hebben. De meest zuivere betekenis is dat een bestuurder het voortzetten
van zijn functie af hankelijk maakt van het oordeel van een ander orgaan of een
20.
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andere instantie. Met andere woorden: men toont zich bereid het veld te ruimen
als een ander orgaan een andere opvatting blijkt te zijn toegedaan dan de bestuurder
in kwestie. In de praktijk betekent het echter ook wel dat een bestuurder dreigt
met ontslag als in een bepaalde gang van zaken geen verandering wordt gebracht.
9.1.16

Algemeen en dagelijks bestuur

Statutair kan onderscheid worden gemaakt tussen het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur.21 Aan het dagelijks bestuur kunnen dan statutair specifieke bevoegdheden worden verleend. In wezen betekent dat niets anders dan een nadere
onderlinge taakverdeling binnen het bestuur (vgl. art. 2:9 BW). Het algemeen bestuur blijft dan dus ook bestuur in de zin van de wet, met de daaraan verbonden
bevoegdheden en aansprakelijkheden. Het zal zo goed mogelijk controle moeten
uitoefenen op de activiteiten van het dagelijks bestuur. De bestuurders van zowel
het dagelijks als het algemeen bestuur zijn in dat verband jegens elkaar tot verantwoording en overleg verplicht.
Daarnaast is ook denkbaar dat men statutair aan het dagelijks bestuur, met uitsluiting van het algemeen bestuur, een aantal bestuursbevoegdheden toedeelt. Zelfs
kan worden bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur geen lid kunnen zijn
van het algemeen bestuur.
Vaak worden in de laatst vermelde constructie de leden van het dagelijks bestuur
nog wel door het algemeen bestuur benoemd. Dat moet dan worden opgevat als
een deels getrapte verkiezing van het bestuur door de leden. Daarmee is voldaan
aan het in de wet ten aanzien van de invloed van leden gestelde vereiste van onmiddellijke of middellijke verkiezing van alle bestuursleden (zie par. 7.3.2). De
bestuurstaak wordt dan dus in feite over twee organen verdeeld. Deze constructie
lijkt juridisch te worden geaccepteerd. Aan de wenselijkheid ervan kan men echter
twijfelen.
9.1.17

Bestuurder ad hoc en plaatsvervangend bestuurder

Behalve degenen die regulier de bestuurstaak uitoefenen, kunnen ook anderen in
bepaalde concrete gevallen bestuurstaken vervullen, bijvoorbeeld commissarissen
bij ontstentenis van het bestuur (zie par. 12.1.3) of door de algemene vergadering
aangewezen andere personen, bijvoorbeeld in situaties waarin een tegenstrijdig
belang bestaat tussen een vereniging en de bestuurders of commissarissen daarvan.
De wet biedt deze mogelijkheid uitdrukkelijk. Ook deze personen gelden dan in
de periode dat zij bestuursdaden stellen als bestuurders met alle bevoegdheden en
aansprakelijkheden van dien.
In de statuten kan tevens de mogelijkheid zijn geopend dat er plaatsvervangende
bestuurders worden benoemd die optreden als primair benoemde bestuurders
verhinderd zijn hun functie uit te oefenen. De inkleding van deze mogelijkheid
laat zich op verschillende wijzen denken:
a. men kan meer bestuurders benoemen dan is voorgeschreven en statutair of
bij bestuursbesluit bepalen dat de als plaatsvervangers benoemden geen rol
spelen bij de besluitvorming;
21.
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men kan reeds bij voorbaat personen benoemen als bestuurder, welke benoeming echter af hankelijk wordt gesteld van het niet meer functioneren van
een (bepaalde) bestuurder.

Hoe men het plaatsvervangerschap statutair ook construeert, steeds is er de keuze
tussen de mogelijkheid om de plaatsvervangers in een bepaalde functie te benoemen, dan wel aan een of meer algemene plaatsvervangers een rol toe te delen als
bestuurder in het algemeen. Men dient er overigens wel voor te zorgen dat in deze
gevallen in verband met het extern optreden van bestuurders – veelal zullen dit
met name de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris zijn –
ook de persoonlijke gegevens van plaatsvervangers in het Handelsregister worden
ingeschreven, teneinde derden het vertrouwen te geven dat de vereniging rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. Zie par. 12.1.9.
9.1.18

Taakverdeling in het bestuur

Het is niet uitzonderlijk dat in de statuten aan bepaalde bestuursfunctionarissen
een eigen taak wordt gegeven.22 Met name kan dit gelden ten aanzien van de
voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester. In de statuten wordt veelal bepaald
dat de algemene vergadering deze functies aan bepaalde bestuursleden toebedeelt.
De wet stelt dat iedere bestuurder tegenover de vereniging gehouden is tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak (art. 2:9 BW). Is dat niet het
geval en kan hem een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Is een taak aan twee of meer bestuurders opgedragen dan
zijn zij allen persoonlijk aansprakelijk bij niet behoorlijke vervulling daarvan (zie
voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders hoofdstuk 10).
Zoals reeds eerder is opgemerkt kunnen sommige taken, met name het bepalen
van het algemene (financiële) beleid, niet aan bepaalde bestuurders worden opgedragen; deze taken blijven altijd de verantwoordelijkheid van alle bestuurders gezamenlijk.
9.1.19

Besluitvorming in het bestuur

In hoofdstuk 7 kwam reeds aan de orde welke algemene vereisten onze wetgeving
stelt aan de besluitvorming binnen de vereniging. Daar werd reeds vastgesteld dat
een belangrijke eis is dat bij de besluitvorming betrokkenen zich jegens elkaar gedragen naar hetgeen redelijkheid en billijkheid vereisen. Bij besluitvorming binnen
het bestuur vereisen redelijkheid en billijkheid in de regel nog iets meer dan bij
besluitvorming in andere organen.
In beginsel worden besluiten in het bestuur bij meerderheid van stemmen genomen.
Dat betekent echter niet dat een meerderheid van het bestuur een besluit mag
nemen buiten de minderheid om. Alle bestuurders moeten in de gelegenheid
worden gesteld om aan het overleg deel te nemen en het resultaat daarvan te
beïnvloeden. Vaak zal daarvoor nodig zijn dat de leden van het bestuur in vergadering bijeenkomen. Tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk voorschrijven, is dit echter
niet vereist. Denkbaar is ook dat het vereiste overleg op andere wijze voldoende
22.
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tot zijn recht komt. Men denke aan telefonische vergaderingen of schriftelijke
raadplegingen waarbij bestuurders vóór het bepalen van hun definitieve standpunt
kennis kunnen nemen van de visie van hun collega’s. De Hoge Raad heeft namelijk
reeds in 196823 bepaald dat de betekenis van een bepaling in de statuten die regelt
dat een besluit moet worden genomen door een uit meerdere personen bestaand
orgaan, vooral hierin is gelegen dat het besluit tot stand komt als vrucht van onderling overleg van alle leden van dat orgaan. Daartoe moeten alle leden van dat
orgaan die dat wensen in de gelegenheid zijn gesteld aan dat overleg deel te nemen.
Is hiervan geen sprake, dan kunnen gepasseerde bestuurders het besluit aantasten
op de wijze als besproken in par. 13.5.2.
9.1.20

Het onderlinge toezicht in het bestuur

Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op wat zijn leden individueel in het
kader van de hun opgedragen bestuurswerkzaamheden doen. Dit volgt uit het beginsel van het collegiale bestuur en het daarmee samenhangende gegeven dat bij
een niet behoorlijke taakvervulling andere bestuurders dan degene die het betreft
mede aansprakelijk kunnen zijn. Ook dit impliceert een geregeld overleg. Een bestuurder kan het zich niet veroorloven om de bestuurstaak over te laten aan medebestuurders en zich passief op te stellen of voortdurend vergaderingen niet bij te
wonen.
9.1.21

De verhouding tussen het bestuur en de ingestelde raad van
commissarissen

In par. 7.1.2 werd reeds kort ingegaan op de mogelijkheid dat in een vereniging
statutair een raad van commissarissen wordt ingesteld. Wat zijn in dat geval over
en weer de rechten en verplichtingen van beide organen? Dat hangt af van de statutaire regeling daaromtrent. De statuten kunnen voorzien in een aantal verplichtingen die ertoe moeten bijdragen dat de raad van commissarissen zijn toezichthoudende taak kan vervullen.
Deze verplichtingen kunnen inhouden dat het bestuur aan de raad van commissarissen:
– alle door deze raad gewenste inlichtingen moet verschaffen;
– desgewenst de kas en andere waarden moet tonen;
– inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging moet geven.
Als aanvulling daarop kan men denken aan bevoegdheden van commissarissen
om:
– zich op kosten van de vereniging door een deskundige te doen bijstaan;
– te allen tijde een algemene vergadering bijeen te roepen; en
– een bestuurder te schorsen.

23.
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9.1

Schorsing van bestuurders door de raad van commissarissen

De raad van commissarissen kan statutair bevoegd zijn tot schorsing van bestuurders. Die bevoegdheid kan dan echter niet naar willekeur worden gebruikt. In de
rechtspraak is uitgemaakt dat commissarissen onrechtmatig handelen als zij een
bestuurder lichtzinnig schorsen.24 Overigens verdient het overweging om in de
statuten op te nemen dat een schorsing van een bestuurder door de algemene
vergadering kan worden opgeheven.25
9.1.23

De raad van commissarissen maakt een kascommissie overbodig

Kent een vereniging statutair een raad van commissarissen dan eist de wet niet
meer dat jaarlijks een afzonderlijke kascommissie wordt ingesteld die onderzoekt
of de jaarrekening zoals gepresenteerd door het verenigingsbestuur, wel een juist
beeld geeft van het financieel reilen en zeilen van de vereniging.26 Die taak rust
dan op de raad van commissarissen.
9.1.24

Toekomstige wetgeving

In de inleiding van dit hoofdstuk werd opgemerkt dat het thans aanhangige
Wetsvoorstel bestuur en toezicht27 de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht
bij de stichting en de vereniging en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij beoogt aan te vullen en te verduidelijken. In Boek 2 BW is het bestuur en
toezicht op een aantal punten nog niet afdoende wettelijk geregeld. Voor een
aantal van deze aspecten geldt namelijk dat deze wel geregeld zijn voor de N.V. en
de B.V., maar dat de regeling voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge
waarborgmaatschappij en de stichting onvolledig is of zelfs ontbreekt. In deze
leemte voorziet het wetsvoorstel door aanvulling en verduidelijking van de wettelijke regeling van deze rechtspersonen. De vrijheid van rechtspersonen wordt
daarbij overigens voldoende gewaarborgd.28 Elders in dit boek zullen de wijzigingen
die het wetsvoorstel beoogt, uitgebreid aan de orde komen. In deze paragraaf zal
ik kort ingaan op de gevolgen van de in het voorstel opgenomen regelingen voor
het bestuur van de stichting en vereniging. Ik zal achtereenvolgens ingaan op:
a. de gelijkstelling van de norm voor de taakvervulling van bestuurders en
commissarissen;
b. de wettelijke grondslag voor een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging,
de stichting, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij;
de wettelijke grondslag voor de raad van commissarissen bij de vereniging en
c.
de stichting;
d. de vernieuwing van de criteria voor het ontslag van de bestuurders en de
commissarissen van de stichting;
de uniformering van de tegenstrijdigbelangregeling; en
e.

24.
25.
26.
27.
28.

HR 22 december 1961, NJ 1962/43 (Ariëns/Van de Loo).
Vgl. art. 2:147/2:257 lid 2 BW.
Art. 2:48 lid 2 BW.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2 (Voorstel van wet).
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 2.
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de uniformering van de regels voor aansprakelijkheid in geval van faillissement
van de rechtspersoon.

Ad a. De norm voor de taakvervulling van bestuurders en commissarissen
Voor de N.V. en de B.V. is de norm die voor bestuurders en commissarissen geldt
bij de vervulling van hun taak in de wet vastgelegd. De wet bepaalt dat bestuurders
van kapitaalvennootschappen zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten
naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art.
2:129/2:239 lid 5 BW). Voor commissarissen van deze rechtspersonen N.V. en de
B.V. wordt dit geregeld in art. 2:140/2:250 lid 2 BW.
Bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen
ontbreekt een dergelijke normstelling. Echter, ook bij deze rechtspersonen worden
bestuurders en commissarissen geconfronteerd met een verscheidenheid aan belangen; men denke hierbij aan belangen van leden, van donateurs, van schuldeisers,
van werknemers en van vrijwilligers. Daarom wordt in de algemene bepalingen
van Boek 2 BW opgenomen dat bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling
van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden
onderneming of organisatie (zie het voorgestelde art. 2:9 lid 3 en art. 2:11 lid 4
BW). Door het formuleren van deze norm in de algemene bepalingen zal deze
norm gelden voor bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen.29
Ad b. Het monistisch bestuurssysteem bij de vereniging, de stichting, de coöperatie en
de onderlinge waarborgmaatschappij
In het wetsvoorstel wordt aan alle rechtspersonen30 de mogelijkheid geboden te
kiezen voor een monistisch bestuurssysteem (art. 2:9a BW). In dit bestuursmodel
bestaat er geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan, maar wordt de toezichthoudende functie vervuld door niet-uitvoerende bestuurders. Samen met de uitvoerende
bestuurders vormen de niet-uitvoerende bestuurders het bestuursorgaan. Het
voordeel van dit model is dat de niet-uitvoerende bestuurders, in vergelijking met
de leden van een raad van commissarissen, meer betrokken zijn bij het dagelijkse
bestuur van de rechtspersoon. Daardoor kunnen zij in beginsel beter toezicht
kunnen houden op de gang van zaken bij de rechtspersoon. Verschillende verenigingen en stichtingen werken in de praktijk al met een monistisch bestuursmodel.
Het ontbreken van een algemene wettelijke grondslag daarvoor, leidt daarbij echter
tot rechtsonzekerheid. Om deze reden is ervoor gekozen om het monistisch bestuurssysteem ook bij deze rechtspersonen wettelijk te regelen.31
Ad c. De raad van commissarissen bij de vereniging en de stichting
Een wettelijke grondslag voor de – vrijwillige – instelling van een raad van
commissarissen bestaat in de huidige wetgeving bij de N.V. (art. 2:140 lid 1 BW),
de B.V. (art. 2:250 lid 1 BW) en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
(art. 2:57 lid 1 BW). De regeling van de stichting en de vereniging kent deze
29.

30.
31.
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Voor wat betreft de N.V. en de B.V. betekent dit geen verandering. In de formulering is alleen de
term ‘organisatie’ toegevoegd, dit omdat niet alle verenigingen en stichtingen een onderneming
drijven. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 4-5.
Voor de N.V. en de B.V. bestaat de mogelijkheid al om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel
(art. 2:129a/2:239a BW).
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 4.
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grondslag niet. Met dit wetsvoorstel wordt in het algemene gedeelte van Boek 2
BW een bepaling opgenomen over de instelling van een raad van commissarissen
(art. 2:11 BW). Deze bepaling komt daarmee te gelden voor alle rechtspersonen.
Een deel van de verenigingen en stichtingen werkt al met een raad van commissarissen. Dit orgaan wordt veelal aangeduid als ‘raad van toezicht’. De voorgestelde
regeling heeft overigens geen gevolgen voor de geldigheid van bestaande organen
die in de statuten van een rechtspersoon zijn ingesteld.32
Ad d. De vernieuwing van de ontslagcriteria voor de bestuurders en de commissarissen
van de stichting
Op grond van art. 2:298 BW kan een stichtingsbestuurder op verzoek van het
Openbaar Ministerie of van een belanghebbende worden ontslagen indien de bestuurder handelt in strijd met de wet of de statuten of hij zich schuldig maakt aan
wanbeheer. Deze ontslaggronden werden in de jurisprudentie beperkt uitgelegd.
Ontslag door de rechter kan daardoor pas plaatsvinden als redelijkerwijs geen
twijfel kan bestaan over de onrechtmatigheid van het handelen of wanneer sprake
is van financieel wanbeheer.33 In de praktijk blijken deze ontslaggronden in bepaalde gevallen niet toereikend om het ontslag te bewerkstelligen van een bestuurder
die het belang van de stichting zodanig schaadt dat het niet langer verantwoord is
om hem als bestuurder te handhaven. Deze situatie is onwenselijk. Zij kan er onder
omstandigheden toe leiden dat de continuïteit van de betreffende stichting in gevaar
komt. Uit recente jurisprudentie blijkt een ruimere invulling van deze ontslaggronden.34
Op basis van de voorgestelde nieuwe bepaling kan een stichtingsbestuurder door
de rechter worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere
gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond
waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan
worden, en wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (art. 2:298 lid 1 BW). Wanneer er bij de stichting een raad van
commissarissen is ingesteld wordt de regeling van ontslag van een stichtingsbestuurder van overeenkomstige toepassing verklaard op de commissaris van een
stichting (art. 2:298 lid 4 BW).35
Ad e. De uniformering van de tegenstrijdigbelangregeling
In Boek 2 BW is voor de meeste rechtspersonen een regeling opgenomen voor het
geval dat een bestuurder of commissaris een belang heeft dat tegenstrijdig is met
dat van de rechtspersoon. Het doel van deze regeling is bescherming van de belangen
van de rechtspersoon en van degenen die bij die rechtspersoon betrokken zijn.
Voor de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is de tegenstrijdigbelangregeling geplaatst in de vertegenwoordigingssleutel en houdt in dat
in het geval dat de rechtspersoon een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders of commissarissen, de algemene vergadering een of meer personen
kan aanwijzen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen (art. 2:47 en art. 2:53a
lid 1 BW). In de praktijk leidt deze regel tot rechtsonzekerheid bij de rechtspersoon
32.
33.
34.
35.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 3-4.
HR 3 januari 1975, ECLI:NL:HR:1975:AD4123, NJ 1975/222.
Hof Amsterdam 21 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3029 en HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1464.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 7-8.
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en bij de wederpartij. Bij de N.V. en de B.V. is de tegenstrijdigbelangregeling per
1 januari 2013 veranderd van een vertegenwoordigingsregel in een besluitvormingsregel. Deze houdt in dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang
niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming (art. 2:129/2:239 lid 6
BW en art. 2:140/2:250 lid 5 BW).
Voor stichtingen is in de wet geen tegenstrijdigbelangregeling opgenomen. Met
het wetsvoorstel wordt de tegenstrijdigbelangregeling die nu al geldt voor bestuurders en commissarissen van de N.V. en de B.V. verplaatst naar het algemene deel
van Boek 2 BW en gaat gelden voor bestuurders (art. 2:9 lid 5 BW) en voor commissarissen (art. 2:11 lid 6 BW) van alle rechtspersonen. Bestuurders met een tegenstrijdig belang mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over
het betreffende onderwerp. Hebben alle bestuurders een tegenstrijdig belang dan
kan het bestuur geen besluit nemen. De besluitvormingsbevoegdheid gaat dan over
op de raad van commissarissen of komt, voor het geval er geen raad van commissarissen is, bij de algemene vergadering te liggen. Commissarissen met een tegenstrijdig belang mogen eveneens niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. Wanneer alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, komt de
beslissingsbevoegdheid te liggen bij de algemene vergadering. In de statuten kan
overigens anders worden bepaald. Aangezien de stichting geen algemene vergadering kent, biedt het wetsvoorstel een op maat gesneden regeling voor bestuurders
en commissarissen van een stichting. Heeft de stichting geen raad van commissarissen dan blijft de besluitvormingsbevoegdheid, in geval van tegenstrijdig belang
van de bestuurders, rusten bij het bestuur. Het bestuur van de stichting moet dan
wel schriftelijk vastleggen wat de overwegingen zijn die aan het besluit ten
grondslag liggen. Heeft de stichting wel een raad van commissarissen dan blijft de
raad ook in geval van tegenstrijdig belang van de commissarissen bevoegd om te
besluiten. Voor de raad geldt dan eveneens de regel van schriftelijke vastlegging
van de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen. Met deze schriftelijke
vastlegging wordt bewerkstelligd dat bestuurders en commissarissen zich rekenschap
geven van de norm dat zij bij de vervulling van hun taak, de belangen van de
rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie dienen te laten
prevaleren boven hun persoonlijke belangen. De schriftelijke vastlegging helpt de
bestuurder overigens ook als hij achteraf verantwoording moet afleggen voor zijn
besluit. Het vereiste van schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het
besluit ten grondslag liggen, betreft als zodanig overigens niet de totstandkoming
van het besluit. Het niet naleven van dit vereiste leidt dus niet tot nietigheid of
vernietigbaarheid van het besluit.36
Ad f. Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement
van de rechtspersoon37
De regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement zijn in de huidige regeling verspreid over de verschillende titels van Boek 2 BW. De regeling voor de N.V. is te vinden in art. 2:138/2:149
BW. De laatstgenoemde bepalingen gelden op grond van schakelbepalingen ook
voor de commerciële vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij
36.
37.
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Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 5-6.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT), p. 6-7.
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en de commerciële stichting (art. 2:50a, art. 2:53a en art. 2:300a BW). De regeling
voor de B.V. is te vinden in art. 2:248/2:259 BW.
In het voorgestelde art. 2:9c BW wordt een algemene regeling gegeven voor de
aansprakelijkstelling van bestuurders door de faillissementscurator. Het voorgestelde
art. 2:11c BW verklaart deze regeling van overeenkomstige toepassing op commissarissen. Voor een nadere inhoudelijke beschrijving van deze regeling verwijs ik
naar par. 10.3.7.13.
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Hoofdstuk 10
Aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders
Prof. mr. J.J.A. Hamers en dr. S. Renssen

Aansprakelijkheid van stichtings- en verenigingsbestuurders –
algemeen

10.1

Bestuurders zijn gehouden hun taak naar behoren te vervullen. Wanneer sprake
is van onbehoorlijke taakvervulling kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld. Deze aansprakelijkheidstelling kan op twee wijzen geschieden. In
de eerste plaats kan aansprakelijkheid ten opzichte van de rechtspersoon ontstaan
als de bestuurder een aan hem opgedragen taak niet behoorlijk vervult. Dit wordt
de interne aansprakelijkheid genoemd (zie par. 10.2). In de tweede plaats kunnen
bestuurders in bepaalde omstandigheden voor hun handelen aansprakelijk worden
gesteld door derden die niet tot het stichtings- of verenigingsverband behoren. In
dit kader spreken we over externe aansprakelijkheid (zie par. 10.3).
10.2

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

10.2.1

Aansprakelijkheid jegens de stichting/vereniging

De mogelijke aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de stichting/vereniging
is niet tot bepaalde gevallen beperkt, maar algemeen geformuleerd in art. 2:9 BW.
Steeds als de bestuurder de hem binnen de stichting/vereniging opgedragen taak
niet behoorlijk vervult (schending van de gedragsnorm) en hem daarvan een ernstig
verwijt kan worden gemaakt (schending van de aansprakelijkheidsnorm), is hij
voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk. Uit jurisprudentie volgt dat
de vraag of sprake is van een ernstig verwijt moet worden beoordeeld aan de hand
van de omstandigheden van het geval. Daarbij dienen onder meer in acht genomen
te worden: de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, de in
het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s, de taakverdeling binnen het bestuur,
de informatie waarover het bestuur beschikte of behoorde te beschikken ten tijde
van de hem verweten beslissingen of gedragingen en het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak is berekend
en deze met nauwgezetheid vervult.1 Wat onder een ernstig verwijt dient te worden
verstaan, is door de Hoge Raad verder uitgewerkt. Zo heeft de Hoge Raad overwogen
dat een bestuurder niet bedacht hoeft te zijn op de noodzaak bepaalde handelingen
te verrichten waarvan hem verweten wordt dat hij deze achteraf bezien heeft nagelaten.2 Voorts weegt de omstandigheid dat een bestuurder heeft gehandeld in
strijd met statutaire bepalingen die de vennootschap beogen te beschermen, als

1.
2.

Vgl. HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).
HR 11 juni 1999, NJ 1999/586 (Van Dooren/Hendriks).
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zwaarwegend op grond waarvan de bestuurder in beginsel aansprakelijk is.3 Het
is dan aan de aangesproken bestuurder om feiten en omstandigheden aan te voeren
op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat het gewraakte handelen
in strijd met de statutaire bepalingen geen ernstig verwijt oplevert.
Hoewel voor alle rechtspersonen dezelfde aansprakelijkheidsnorm geldt, kunnen
de verschillen tussen rechtspersonen wel een rol spelen bij de weging van de omstandigheden van het geval welke bepalen of de bestuurder een ernstig verwijt kan
worden gemaakt.4 Vooral voor stichtings- en verenigingsbesturen in de not-forprofitsector kunnen de omstandigheden van het geval tot een andere norm leiden
met betrekking tot de vraag of sprake is van een ernstig verwijt. Relevante omstandigheden zijn in dat verband het doel van de stichting of vereniging, de wijze van
financiering en de vraag of het bestuur haar taak al dan niet bezoldigd verricht.
Een voorbeeld van een situatie waarin het bestuur op grond van art. 2:9 BW aansprakelijk kan worden gesteld, is wanneer onverantwoorde financiële risico’s
worden genomen, die geen enkel andere redelijk denkend bestuurder onder dezelfde
omstandigheden had genomen.5
Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht op 1 januari 2013 wordt
in art. 2:9 BW rekening gehouden met de taakverdeling over de verschillende bestuurders. In het eerste lid van het artikel is te lezen dat tot de taak van de bestuurder alle bestuurstaken behoren die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan
een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Iedere bestuurder blijft – ongeacht
de taakverdeling – echter verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken,
waarbij gedacht kan worden aan het financiële beleid van de rechtspersoon (lid 2).
Een statutaire taakverdeling zoals bedoeld in art. 2:9 BW doet echter niet af aan
het beginsel van collectiviteit: het bestuur is als collectief verantwoordelijk voor
het gevoerde beleid, hetgeen tot gevolg heeft dat iedere bestuurder in beginsel voor
het geheel aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door het onbehoorlijk bestuur. Een onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders is wel van belang voor
de eventuele disculpatiemogelijkheid voor individuele bestuurders. Ingevolge het
tweede lid van art. 2:9 BW kan een bestuurder zich disculperen indien
hem – mede gelet op de taakverdeling6 – geen ernstig verwijt kan worden gemaakt
en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van
het onbehoorlijk bestuur af te wenden. Ook bij disculpatie spelen alle omstandigheden van het geval een rol.7 Een voorbeeld is het geval waarin de penningmeester
van een stichting het vermogen van de stichting in strijd met het interne bestuursbeleid eenmalig speculatief belegt met ernstige schade voor stichting als gevolg.8
De andere bestuurders van de stichting zullen wellicht kunnen aanvoeren dat hun
geen ernstig verwijt treft en dat zij periodiek het beleggingsbeleid van de penningmeester hebben gecontroleerd.
Deze wettelijke bepaling klinkt dreigender dan zij in de praktijk blijkt te zijn. In
de eerste plaats is het vaak helemaal niet duidelijk of een bepaald handelen van
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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HR 29 november 2002, NJ 2003/455 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek).
Rb. Oost-Brabant 13 november 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6455 (Stichting Servatius).
Hof Amsterdam 21 september 2010, JOR 2011/40 (Stichting Freule Lauta van Aysma).
Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 21 september 2010, JOR 2011/40 (Stichting Freule Lauta van Aysma).
HR 29 november 2002, NJ 2003/455 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek).
Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/202.
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een bestuurder nu wel of geen behoorlijke vervulling van zijn taak inhoudt. Bijna
altijd zal een bestuurder redenen voor zijn handelen kunnen geven en kunnen
beargumenteren dat op het moment van de handeling bij hem de overtuiging
mocht bestaan dat zijn handelen de stichting/vereniging ten goede zou komen of
in ieder geval niet zou schaden. Van aansprakelijkheid zal dan ook in de praktijk
pas sprake zijn als moet worden aangenomen dat geen enkele redelijke bestuurder
in dezelfde positie op deze wijze zou hebben gehandeld. In de tweede plaats moet
een eventueel niet redelijk handelen door de stichting/vereniging worden bewezen.
In de derde plaats moet worden aangetoond dat het niet behoorlijk handelen van
een bestuurder tot schade voor de stichting/vereniging heeft geleid.9 Deze eis omvat
in feite twee problemen. Enerzijds moet immers worden aangegeven dat sprake is
van schade bij de stichting/vereniging. Anderzijds, en dat is vaak nog lastiger, dient
bewezen te worden dat de schade te wijten is aan het handelen van de bestuurder
en niet aan andere oorzaken moet worden toegeschreven. Anders gezegd, van
aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting/vereniging zal enkel dan
sprake zijn indien het onbehoorlijk bestuur geleid heeft tot schade voor de stichting/vereniging en de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.10 In de
vierde plaats zal het aan het bestuur zijn een bestuurder, namens de rechtspersoon,
aansprakelijk te stellen op grond van art. 2:9 BW, tenzij de desbetreffende stichting/vereniging in faillissement verkeert. In geval van een eenhoofdig bestuur is
het slecht denkbaar dat de bestuurder zichzelf aansprakelijk zal stellen. Ook in
geval van een meerhoofdig bestuur zal zelden een beroep op de interne aansprakelijkheid door het bestuur worden gedaan. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur
in gevallen van interne aansprakelijkheidskwesties een tegenstrijdig belang heeft.
In par. 10.4 zal de problematiek van het tegenstrijdig belang nader worden uitgewerkt. Wanneer een stichting of vereniging in faillissement verkeert, ligt een en
ander anders. Het is dan aan de curator de (ex-)bestuurders aansprakelijk te stellen
op grond van art. 2:9 BW.
Voorbeeld
De penningmeester van een stichting11 besluit op eigen houtje de spaartegoeden
van de stichting te beleggen in aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
aandelen. Enkele weken later stort de beurshandel in met als gevolg dat het stichtingsvermogen met driekwart vermindert. Wel had de penningmeester nog een
week tevoren advies gevraagd aan een beleggingsanalist over de vraag of het niet
verstandig zou zijn de aandelen te verkopen. De analist had vervolgens schriftelijk
geadviseerd bepaalde fondsen te verkopen, maar dit advies werd verkeerd bezorgd
zodat de penningmeester het pas na de krachtige neergang ontving.
Is in dit voorbeeld nu sprake van onbehoorlijke taakvervulling? Zou geen enkele
redelijke penningmeester hebben kunnen besluiten om te proberen een graantje
mee te pikken van de stijgende beurskoersen? Het antwoord op deze vragen is niet
onmiddellijk te geven, al zal duidelijk zijn dat de penningmeester er wel verstandig

9.
10.
11.

Zie bijvoorbeeld Rb. Midden-Nederland 14 november 2014, JOR 2014/291 (Stichting Daidalos).
Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/338.
‘Stichting’ kan in dit voorbeeld worden vervangen door ‘vereniging’.
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aan had gedaan om voorafgaand aan zijn handelen het hele bestuur daarover te
polsen.
Met betrekking tot de schadevraag is in dit voorbeeld wel duidelijk dat de stichting
schade lijdt, maar juridisch staat nog helemaal niet onomstotelijk vast dat de
schade aan de penningmeester kan worden toegerekend. Wordt immers de schade
niet veeleer veroorzaakt door de beurskrach? In hoeverre was die te voorzien en
had de penningmeester daar rekening mee moeten houden? Welke rol speelt het
gevraagde advies van de beleggingsanalist hierbij en het feit dat hier aan de penningmeester is te wijten dat dit aanvankelijk verkeerd is bezorgd? Kortom, het
aansprakelijk stellen van bestuurders door een stichting roept veel vragen op,
waarop de antwoorden meestal maar heel moeizaam te geven zijn.
Naast de organisatierechtelijke betrekking die de bestuurder met de stichting onderhoudt, kan er ook sprake zijn van een relatie tussen bestuurder en stichting die
op een contractuele grondslag is gebaseerd. Hiervan is sprake indien de bestuurder
bij de stichting is aangesteld krachtens een overeenkomst van opdracht of werkzaam
is op basis van een arbeidsovereenkomst. Indien de stichting erin slaagt aan te tonen
dat de bestuurder jegens haar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming
van de aan hem contractueel opgedragen verplichtingen, is aansprakelijkstelling
op deze basis mogelijk (art. 6:74 BW). Ook kan de overeenkomst van opdracht
worden beëindigd. In geval van faillissement van de stichting kunnen deze acties
ook worden ingesteld door de curator.
Toekomstige wetgeving
Op 6 februari 2014 is het Voorontwerp voor het Wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen (hierna ook: wetsvoorstel) ter consultatie gelegd. Dit wetsvoorstel
beoogt de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te
verbeteren. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel voor stichtingen en verenigingen,
op dezelfde wijze als voor N.V.’s en B.V.’s, te regelen dat (i) bestuurders en toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van
de rechtspersoon en de met die rechtspersoon verbonden organisatie, (ii) bestuurders
en toezichthouders met een tegenstrijdig belang zich moeten onthouden van
deelname aan beraadslaging en besluitvorming, (iii) bestuurders en toezichthouders
aansprakelijk kunnen zijn voor schade als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling
en (iv) in het geval van een faillissement, dat in belangrijke mate is veroorzaakt
door onbehoorlijke taakvervulling, bestuurders en toezichthouders hoofdelijk
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het boedeltekort.12 Het definitieve
wetsvoorstel is – na aanpassingen als gevolg van de reacties gedurende de consultatiefase – op 10 juni 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.13
Voorgesteld wordt art. 2:9 BW zodanig te wijzigen dat behoudens beperkingen
volgens de statuten het bestuur belast is met het besturen van de rechtspersoon
en dat elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van
zaken.14 Het derde lid van art. 2:9 BW bepaalt dat iedere bestuurder tegenover de
12.
13.
14.
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rechtspersoon gehouden is tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich
daarbij dient te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie. Art. 2:9a BW ziet op de mogelijkheid te kiezen voor een one
tier board: bij de statuten kan worden bepaald dat de bestuurstaken worden verdeeld
over één of meer niet-uitvoerende bestuurders en één of meer uitvoerende bestuurders. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan
niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet-uitvoerende bestuurders.
De interne aansprakelijkheidsnorm wordt vastgelegd in art. 2:9b lid 1 en 2 BW:
elke bestuurder is jegens de rechtspersoon voor het geheel aansprakelijk ter zake
van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde
taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere
rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de
aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Deze voorgestelde
wijzigingen beogen, volgens de memorie van toelichting, geen nieuw of aanvullend
systeem van bestuurstaken en -inrichting of het aansprakelijkheidsregime te introduceren.15 Het uitgangspunt voor aansprakelijkheid blijft dat van onbehoorlijke
taakvervulling slechts sprake is indien de bestuurder een ernstig verwijt kan worden
gemaakt. Met de wijziging wordt slechts voor alle rechtspersonen tot uitdrukking
gebracht dat de bestuurders bij de vervulling van hun taak de belangen van de
rechtspersoon moeten laten prevaleren boven hun eigen belangen.
10.2.2

De functie van decharge en het exoneratiebeding bij aansprakelijkstelling door de stichting of de vereniging

Het risico van interne aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de stichting of
de vereniging wordt beëindigd wanneer de bestuurder wordt gedechargeerd door
het daartoe bevoegde orgaan. Een dechargebesluit dient expliciet te worden genomen. Een besluit tot decharge biedt de bestuurder echter geen absolute zekerheid;
een dergelijk besluit kan achteraf worden vernietigd en bovendien heeft een dechargebesluit slechts betrekking op de informatie die ten tijde van het verlenen
van decharge bij degene die het besluit nam, bekend was.16
Decharge bij de vereniging
Het bestuur van een vereniging is verplicht om na afloop van het boekjaar aan de
algemene vergadering rekening en verantwoording af te leggen inzake het gevoerde
beleid. Het is gebruikelijk dat het bestuur na de gedane verantwoording de algemene
vergadering verzoekt daarover haar goedkeuring uit te spreken en een besluit tot
decharge te nemen (art. 2:49 lid 3 BW). Dat wil zeggen dat wordt besloten het bestuur van verdere verantwoording te ontheffen en het gevoerde beleid goed te
keuren. Wordt een besluit tot decharge genomen, dan geeft de vereniging daarmee
te kennen dat de bestuurders hun taak in de voorafgaande periode behoorlijk
hebben vervuld. Gevolg van een besluit tot decharge is dan ook dat de vereniging

15.
16.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT).
Zie HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).
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een bestuurder in beginsel later niet meer aansprakelijk kan stellen voor handelingen die in de desbetreffende periode hebben plaatsgevonden.
Tenzij statutair anders is bepaald, wordt een besluit tot decharge bij gewone
meerderheid (de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen) genomen.
Een besluit tot decharge betreft alleen feiten waarover door het bestuur rekening
en verantwoording is afgelegd. Zijn bepaalde feiten of handelingen door het bestuur
niet of onjuist vermeld, dan kunnen bestuurders ook na decharge aansprakelijk
worden gesteld wegens die feiten of handelingen.17 Decharge strekt zich bijvoorbeeld
niet uit tot informatie waarover een individueel lid uit andere hoofde, buiten het
verband van de ledenvergadering, de beschikking heeft gekregen. Bovendien strekt
decharge zich niet uit tot hetgeen leden redelijkerwijze konden weten dan wel tot
hetgeen waarop zij, mede gelet op de hun verstrekte informatie, bedacht konden
zijn.
Bovendien kan een besluit tot decharge alleen betrekking hebben op de aansprakelijkheid van bestuurders wegens onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de
vereniging. Heeft de onbehoorlijke taakvervulling schade aan niet bij de vereniging
betrokken personen berokkend, dan staat decharge in beginsel aan aansprakelijkheid jegens die andere personen niet in de weg. Zo geldt de decharge niet jegens
individuele leden van de vereniging, de curator in het geval van faillissement van
de vereniging en andere derden.18
Het besluit tot decharge kan nietig of vernietigbaar zijn wegens een van de in par.
13.5.4 genoemde ongeldigheidsgronden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid
dat een meerderheid van de leden persoonlijk heeft geprofiteerd van een onbehoorlijke taakvervulling door een bestuur(der) en daarom decharge verleent. Een dergelijk besluit zou door de minderheid als in strijd met de redelijkheid en billijkheid
bij de rechter voor vernietiging kunnen worden voorgedragen. Is een besluit tot
decharge nietig of wordt dit vernietigd dan kan het bestuur weer ten volle aansprakelijk worden gesteld.
Decharge bij de stichting
Bij een stichting ontbreken overeenkomstige bepalingen in de wet. Toch kan wel
op gelijke wijze worden gehandeld. Het is immers heel goed denkbaar dat ook
binnen een stichting een orgaan wordt ingesteld dat tot taak krijgt toezicht te
houden op het bestuur. In dat geval kan statutair worden bepaald dat aan dit orgaan
na elk boekjaar rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Een dergelijk
orgaan kan vervolgens constateren dat het bestuur zijn taak inderdaad behoorlijk
heeft vervuld en kan een besluit tot decharge nemen. Nu dat orgaan namens de
stichting is belast met het toezicht op het bestuur, kan worden aangenomen dat
het ook namens de stichting bestuurders van verdere verantwoording en aansprakelijkheid kan ontheffen. Indien er naast het bestuur geen ander orgaan is ingesteld,
kan in beginsel geen decharge worden verleend. Het bestuur kan immers niet
zichzelf kwijting verlenen. Wel is denkbaar dat een bepaalde functionaris, bijvoorbeeld de penningmeester, voor zijn werkzaamheden door de overige bestuursleden
wordt gedechargeerd. Een besluit tot decharge heeft alleen het hiervoor aangegeven
gevolg met betrekking tot aansprakelijkheid van bestuurders, voor zover het feiten
17.
18.
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betreft waarover door het bestuur rekening en verantwoording is gedaan. Zijn bepaalde feiten of handelingen door het bestuur niet of onjuist vermeld, dan kan
ook na decharge jegens bestuurders aansprakelijkstelling plaatsvinden wegens die
niet of onjuist weergegeven feiten of handelingen.19
Ook bij de stichting kan het genomen dechargebesluit aantastbaar (nietig of vernietigbaar) zijn. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent ten aanzien van
de vereniging is opgemerkt.
Het exoneratiebeding
Een exoneratiebeding is een beding opgenomen in een overeenkomst tussen de
bestuurder en de stichting/vereniging waarin de bestuurder de op hem rustende
aansprakelijkheid jegens de stichting/vereniging uitsluit of beperkt. Aangenomen
wordt dat bestuurders op dergelijke exoneratiebedingen geen beroep kunnen doen
in verband met de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Bovendien betreft exoneratie uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor toekomstig handelen,
terwijl decharge ziet op kwijting van aansprakelijkheid achteraf. Met het uitgangspunt van de aansprakelijkheidstelling op grond van art. 2:9 BW – dat het voor de
vraag of sprake is van een ernstig verwijt aan de zijde van de bestuurder afhankelijk
is van de omstandigheden van het geval – past geen mogelijke vrijtekening voor
toekomstige aansprakelijkheid. Dat een exoneratiebeding strijdig is met de redelijkheid en billijkheid volgt uit de strekking van art. 2:9 BW, de omstandigheid dat er
sprake dient te zijn van een onmiskenbare tekortkoming waarbij van ernstige
verwijtbaarheid sprake is en de maatschappelijke positie van de bestuurder waarbij
hij een bewakersrol vervult ten opzichte van de bij de vennootschap betrokken
belangen.20 Aangenomen wordt dat uitsluiting van aansprakelijkheid voor opzettelijk toegebrachte schade in de rechtsorde niet aanvaardbaar is.
10.3

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

10.3.1

Aansprakelijkheid jegens derden (externe aansprakelijkheid)

Een bestuurder van een stichting of vereniging kan onder omstandigheden in het
contact met derden naast of in plaats van de stichting/vereniging persoonlijk aansprakelijk zijn jegens die derden. De belangrijkste gronden voor een dergelijke externe aansprakelijkheid zijn:
a. de stichting/vereniging is niet ingeschreven in het Handelsregister (par. 10.3.2);
b. de bestuurder verricht een rechtshandeling, terwijl hij niet vertegenwoordigingsbevoegd is (par. 10.3.3);
de bestuurder van een stichting/vereniging handelt onrechtmatig jegens een
c.
onbetaald gebleven schuldeiser (par. 10.3.4).
Wanneer het een commerciële stichting of vereniging betreft (par. 10.3.5), kan het
bestuur bovendien op de volgende gronden aansprakelijk worden gesteld:

19.
20.

Vgl. HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de Ven).
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de stichting/vereniging blijft in gebreke bij het betalen van sociale premies of
belastingen en het bestuur heeft geen of op onjuiste wijze melding gemaakt
van de betalingsonmacht van de stichting/vereniging (par. 10.3.6);
de stichting/vereniging verkeert in staat van faillissement, hetgeen in belangrijke mate is veroorzaakt door de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van
het bestuur (par. 10.3.7).

10.3.2

Niet-inschrijving in het Handelsregister

De Handelsregisterwet (Hregw) eist in beginsel dat alle in Nederland gevestigde
ondernemingen in het Handelsregister worden ingeschreven (art. 5 Hregw 2007).
Het begrip onderneming, dat niet in deze wet maar in art. 2 Handelsregisterbesluit
2008 (Hregb 2008) wordt beschreven, heeft betrekking op bedrijven waarmee het
maken van winst (materieel voordeel) wordt beoogd. Dat wordt in de rechtspraak
(ruim) uitgelegd als het behalen van voordeel. Dat kan dus ook een besparing zijn
die ten goede komt aan derden, bijvoorbeeld omdat met lage prijzen kan worden
volstaan. In feite valt het winstvereiste in de Handelsregisterwet samen met het
op commerciële wijze deelnemen aan het economische verkeer.
Ook stichtingen en formele verenigingen die geen onderneming drijven, moeten
in het Handelsregister worden ingeschreven (art. 6 lid 1 Hregw 2007). Een informele
vereniging (een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, zie par. 3.1.4) kan
worden ingeschreven (lid 2).
De inschrijvingsplicht rust op ‘ieder der bestuurders’ van de stichting/formele vereniging (art. 18 lid 1 Hregw 2007). In het Handelsregister moeten worden ingeschreven de naam, de zetel, de handelsnaam, de omschrijving van het bedrijf, de plaats
van vestiging van het bedrijf en de personalia van de bestuurders, hun handtekeningen en de regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zie ook par. 1.7.7.
Behoort de onderneming aan een rechtspersoon, zoals een stichting/vereniging,
dan geldt inschrijving van de onderneming tevens als inschrijving van de rechtspersoon.
Blijft inschrijving in het Handelsregister achterwege, dan zijn de bestuurders
straf baar ingevolge de Wet op de economische delicten.
Niet-inschrijving in het Handelsregister van de stichting
De bestuurders van een stichting zijn verplicht de stichting in te schrijven in het
Handelsregister (art. 2:289 lid 1 BW). Bovendien dienen zij een authentiek afschrift
van de akte van oprichting, waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen,
ten kantore van het Handelsregister te deponeren. De inschrijving van de stichting
is geen oprichtingsvereiste. De stichting ontstaat ook zonder die inschrijving. De
wet legt evenwel een zware sanctie op het niet nakomen van de inschrijvingsverplichting (art. 2:289 lid 2 BW). Zolang de opgave ter eerste inschrijving en de deponering van het afschrift van de oprichtingsakte niet hebben plaatsgevonden, is
iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen waardoor
hij de stichting bindt. Deze bestuurdersaansprakelijkheid bestaat naast de aansprakelijkheid van de stichting. De aansprakelijkheid van de individuele bestuurder
eindigt op het moment waarop opgave ter inschrijving is gedaan.
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Zolang de inschrijving van de stichting niet is geschied, is iedere bestuurder voor
een rechtshandeling waardoor hij de stichting bindt, naast de stichting hoofdelijk
aansprakelijk (art. 2:289 lid 2 BW). Heeft eenmaal inschrijving in het Handelsregister
plaatsgevonden, dan mag een ander die met de stichting handelt op de juistheid
van de in dat register opgenomen gegevens vertrouwen. Als daar dus een bepaalde
bestuurder als vertegenwoordigingsbevoegd staat ingeschreven die dat volgens de
statuten niet is, kan de stichting geen beroep doen op de onjuistheid van dit gegeven
(zie ook par. 11.1.9). De stichting is dan aan de door die bestuurder verrichte
rechtshandeling gebonden. Juiste inschrijvingen in registers zijn dus van belang
voor zowel de bestuurders van de stichting als voor de stichting zelf.
Niet-inschrijving in het Handelsregister van de vereniging
Alleen de bestuurders van een formele vereniging zijn verplicht de vereniging in
te schrijven in het Handelsregister (art. 2:29 lid 1 BW). Bovendien dienen zij een
authentiek afschrift van de akte van oprichting, waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen, ten kantore van het Handelsregister te deponeren. De inschrijving van de vereniging is geen oprichtingsvereiste. De vereniging ontstaat
ook zonder die inschrijving. De wet legt echter een zware sanctie op het niet nakomen van de inschrijvingsverplichting. Zolang de opgave ter eerste inschrijving en
de deponering van het afschrift van de oprichtingsakte niet hebben plaatsgevonden,
is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen waardoor
hij de vereniging bindt (art. 2:29 lid 2 BW). Deze bestuurdersaansprakelijkheid
bestaat naast de aansprakelijkheid van de vereniging. De aansprakelijkheid van de
individuele bestuurder eindigt op het moment waarop opgave ter inschrijving is
gedaan.
Zijn de verenigingsstatuten niet bij notariële akte vastgelegd en is er dus sprake
van een informele vereniging (een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, zie
par. 3.1.4), dan zijn de bestuurders hoofdelijk naast de vereniging aansprakelijk
voor schulden uit rechtshandelingen die tijdens hun bestuur opeisbaar worden.
Afgetreden bestuurders van een informele vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor schulden die voortvloeien uit tijdens hun bestuur verrichtte rechtshandelingen
voor zover daarvoor geen zittende bestuurders kunnen worden aangesproken. Een
bestuurder die niet tevoren over de rechtshandeling is geraadpleegd en die geweigerd heeft de rechtshandeling, toen zij hem bekend werd, als bestuurder voor zijn
verantwoording te nemen, zal niet aansprakelijk zijn. Het tweede lid van art. 2:30
BW wordt afgesloten met de bepaling dat indien hoofdelijk aansprakelijke bestuurders ontbreken, de handelende personen hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Bestuurders kunnen een informele vereniging inschrijven in het Handelsregister.
Indien de statuten van de vereniging op schrift zijn gesteld, leggen de bestuurders
een afschrift van deze statuten ten kantore van het Handelsregister neer (art. 2:30
lid 3 BW). Indien de inschrijving van de informele vereniging heeft plaatsgevonden,
zijn de bestuurders (of anderen die op grond van het tweede lid van art. 2:30 BW
verbonden zijn) slechts aansprakelijk indien de wederpartij aannemelijk maakt
dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal voldoen (art. 2:30 lid 4 BW).
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10.3.3

Vertegenwoordigingsonbevoegde rechtshandeling

De aansprakelijkheid als gevolg van een door de stichtings- of verenigingsbestuurder
verrichte rechtshandeling, terwijl hij niet vertegenwoordigingsbevoegd is, komt in
hoofdstuk 10 respectievelijk 11 aan de orde.
Hier kan worden volstaan met de opmerking dat deze aansprakelijkheid jegens
derden niet ontstaat als alleen intern, binnen de stichting/vereniging geldende
voorschriften zijn overtreden, zoals bijvoorbeeld een intern goedkeuringsvoorschrift
van de raad van toezicht. Bovendien zijn de bestuurders slechts aansprakelijk voor
schade die de wederpartij aantoonbaar heeft geleden ten gevolge van het onjuiste
optreden van de bestuurder.
10.3.4

Onrechtmatige gedraging

De omstandigheid dat de bestuurder van een stichting/vereniging onrechtmatig
jegens een onbetaald gebleven schuldeiser handelt, is gegrond op art. 6:162 BW.
Deze aansprakelijkheidsgrond is voornamelijk in de jurisprudentie ontwikkeld.
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW kan zich in verscheidene
situaties voordoen. Vanwege de rechtspersoonlijkheid van een stichting/vereniging
is het uitgangspunt dat in het geval een bestuurder onrechtmatig jegens een derde
handelt, de stichting/vereniging aansprakelijk kan worden gesteld. Uit jurisprudentie
volgt dat bestuurders, naast de stichting/vereniging – af hankelijk van de omstandigheden van het concrete geval – door derden aansprakelijk kunnen worden
gesteld wegens onrechtmatig handelen wanneer (i) de bestuurder de rechtspersoon
(te) lichtvaardig heeft verbonden of (ii) de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.21
Wanneer een bestuurder de rechtspersoon (te) lichtvaardig heeft verbonden, geldt
als maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder dat deze bij
het namens de rechtspersoon aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijze
behoorde te weten dat de rechtspersoon niet aan haar verplichtingen zou kunnen
voldoen en geen verhaal zou bieden. Deze maatstaf wordt ook wel aangeduid als
de Beklamel-norm. Het schoolvoorbeeld van deze aansprakelijkheidsgrond is dan
ook het Beklamel-arrest.22
Wanneer de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon
haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, geldt als maatstaf voor
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder dat zijn handelen of nalaten als
bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig
onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Deze aansprakelijkheidsnorm vloeit voort uit het Van Waning/Van der
Vliet-arrest, waarin werd beslist dat de gestelde betalingsonmacht van de rechtspersoon voortkwam uit de betalingsonwil van de bestuurder.23 Ook het bewust bewerk21.
22.
23.
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stelligen van een toestand die de betaling van een schuld verhindert, kan een onrechtmatige daad in deze zin opleveren.24 Daarentegen mag niet snel bestuurdersaansprakelijkheid worden aangenomen wanneer de rechtspersoon in financieel
zwaar weer over gaat tot selectieve betaling van vorderingen en daarmee zijn
schuldeisers ongelijk behandelt.25
Ten aanzien van beide gronden voor externe bestuurdersaansprakelijkheid op
grond van art. 6:162 BW geldt dat de bestuurder een ernstig verwijt moet kunnen
worden gemaakt.26 Door deze hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid
van een bestuurder tegenover de door hem bestuurde rechtspersoon wordt volgens
de Hoge Raad mede het belang van die rechtspersoon en de daarmee verbonden
onderneming gediend, omdat daardoor wordt voorkomen dat bestuurders hun
handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten beïnvloeden.
Volgens de jurisprudentie zal van een voldoende ernstig verwijt gesproken kunnen
worden wanneer de bestuurder een verplichting aangaat namens de rechtspersoon
terwijl hij weet of behoort te begrijpen dat de rechtspersoon deze verplichting niet
zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden voor de ten gevolge van het uitblijven van de nakoming te lijden schade.27
Naast deze twee hoofdgronden voor externe aansprakelijkheid kunnen bestuurders
ook onder andere omstandigheden worden aangesproken op grond van art. 6:162
BW. Zo werden bestuurders van een stichting door het Hof Amsterdam persoonlijk
aansprakelijk gehouden jegens een individuele schuldeiser, omdat zij het belang
van de stichting in vergaande mate ondergeschikt hadden gemaakt aan hun eigen
belang en daarmee misbruik hadden gemaakt van hun positie en van het in hen
gestelde vertrouwen.28 Een andere grond waarop bestuurders van een stichting
aansprakelijk werden gesteld is het te lichtvaardig nemen van een ontbindingsbesluit waarbij geen rekening wordt gehouden met de belangen van de schuldeisers.29
Het is ook mogelijk dat een bestuurder van een rechtspersoon niet op grond van
zijn tekortschietende of onbehoorlijke taakvervulling in zijn hoedanigheid als bestuurder wordt aangesproken door een derde, maar op grond van een handelen in
strijd met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm. Het is dan niet
de rechtspersoon die in eerste instantie wordt aangesproken, maar de bestuurder
persoonlijk. Omdat er in een dergelijk geval geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, gelden de ‘gewone’ regels van art. 6:162 BW, als gevolg waarvan geen
ernstig verwijt vereist is.30 Het is alsdan mogelijk dat de onrechtmatige gedraging
van de bestuurder wordt toegerekend aan de rechtspersoon indien de desbetreffende
gedraging in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als gedraging van de
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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rechtspersoon.31 Bij de beantwoording van de vraag of dit het geval is, zal onder
meer moeten worden gelet op de plaats van de betrokken bestuurder in de organisatie van de rechtspersoon en de omstandigheden waaronder het in het geschil
zijnde handelen heeft plaatsgevonden.32
Het voorgaande was bijvoorbeeld het geval in de Spaanse Villa-zaak, waarin een
makelaar, die ook bestuurder was van een makelaardij-B.V., werd aangesproken.
Van de Riet, makelaar en (indirect) bestuurder van Van de Riet Makelaardij BV
(hierna: B.V.) bemiddelde en adviseerde Hoffmann over de aankoop van een
Spaanse villa. Nadat de koopovereenkomst bij de notaris werd getekend en Hoffmann een gedeelte van de koopsom had voldaan, vernam hij dat de door hem
aangeschafte villa was afgebroken, omdat op het desbetreffende perceel niet mocht
worden gebouwd en ook geen bouwvergunning was afgegeven. Opgemerkt dient
te worden dat tussen Hoffmann en de B.V. geen overeenkomst bestond. Hoffmann
stelde zowel Van de Riet als de B.V. aansprakelijk voor de door hem geleden schade.
Van de Riet had immers nagelaten Hoffmann op de hoogte te brengen van het feit
dat de villa illegaal gebouwd was en dat er een aanzienlijk risico bestond op sloop.
Hoffmann werd in het gelijk gesteld: Van de Riet had nagelaten gedegen onderzoek
te doen en Hoffmann te wijzen op de risico’s en kon daarmee persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Ondanks het feit dat tussen Hoffmann en de B.V. geen
overeenkomst tot stand was gekomen, werd ook de B.V. aansprakelijk gehouden,
omdat het onrechtmatig handelen van Van de Riet in het maatschappelijk verkeer
was toe te rekenen aan de B.V.
De D&O-verzekering33 en vrijwaring
Het is mogelijk om de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van
stichtingen/verenigingen te verzekeren door middel van een D&O-verzekering,
waarbij de desbetreffende stichting/vereniging ten behoeve van de bestuurder een
verzekering afsluit. Bestuurders en toezichthouders worden op deze wijze gevrijwaard voor vermogensschade die zij lijden ten gevolge van claims die derden tegen
hen persoonlijk instellen, zoals tegen hen toegewezen vorderingen en opgelegde
boetes en dwangsommen. Ook de kosten van de verdediging kunnen onder het
bereik van een D&O-verzekering vallen.34 Het dient daarbij te gaan om claims die
verband houden met de uitoefening van hun functie en bovendien geldt de vrijwaring slechts wanneer de bestuurder en/of toezichthouder geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt ter zake van de onbehoorlijke taakvervulling. Omdat een ernstig
verwijt aan de zijde van de bestuurder en/of toezichthouder vereist is voor aansprakelijkheidstelling op grond van art. 6:162 BW, is de functie van een D&O-verzekering
beperkt.
Naast het afsluiten van een D&O-verzekering is het ook mogelijk dat de rechtspersoon de bestuurder zowel contractueel als statutair een vrijwaring geeft.35 Een
vrijwaring is een schadeloosstelling voor vermogensschade in verband met claims
31.
32.
33.
34.
35.
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die tegen de bestuurder in persoon worden ingesteld, zoals tegen hem toegewezen
vorderingen en opgelegde boetes en dwangsommen. Hierbij treedt de stichting/vereniging dus zelf op als verzekeringnemer. Net als de D&O-verzekering heeft een
vrijwaring beperkte werking. Het mag slechts gaan om claims die verband houden
met de uitoefening van de functie. Bovendien geldt de vrijwaring niet wanneer de
bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt ter zake van onbehoorlijke
taakvervulling.
In de praktijk zal het geregeld voorkomen dat wanneer door een derde een claim
tegen een bestuurder wordt ingesteld, deze valt onder zowel de vrijwaring als de
dekking van de D&O-verzekering. Deze twee dienen dus goed op elkaar te worden
afgestemd, om zo dubbele verzekering of juist leemtes te voorkomen.
10.3.5

De commerciële stichting en vereniging

Sinds 1 januari 1987 bestaat er wetgeving die een verzwaring inhoudt van de algemene aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. Deze wetgeving, bekend als de antimisbruikwetgeving, is in eerste instantie gericht op de bestuurders
van N.V.’s en B.V.’s. Ook bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen
echter met de antimisbruikwetgeving worden geconfronteerd. Daarvoor gelden de
volgende voorwaarden:
– er moet sprake zijn van een commerciële stichting of vereniging;
– de stichting/vereniging blijft in gebreke bij het betalen van sociale premies of
belastingen (tweede antimisbruikwet); óf
– de stichting/vereniging wordt in staat van faillissement verklaard waarbij een
ongedekt tekort overblijft (derde antimisbruikwet).
Voor wat betreft de derde antimisbruikwet beoogt het Wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen voor alle rechtspersonen – waaronder de niet-commerciële
stichting en de niet-commerciële vereniging – een uniforme regeling te treffen
inhoudende dat de bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan aansprakelijk zijn in geval van onbehoorlijke taakvervulling, welke in belangrijke mate
het faillissement van de rechtspersoon heeft veroorzaakt. Op deze toekomstige
wetgeving wordt in par. 10.3.7.14 ingegaan.
In de punten hierna wordt allereerst ingegaan op de commerciële stichting en
vereniging. In par. 10.3.6.1 komt vervolgens de aansprakelijkheid van bestuurders
aan de orde als sociale premies of belastingen niet worden betaald. Par. 10.3.7.5
belicht de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement van een
commerciële stichting of vereniging.
Wettelijk is het de stichting en de vereniging geenszins verboden als ondernemer
op te treden en winst te maken. De stichting mag echter niet ten doel hebben het
maken van winst ter verdeling onder de bij de stichting betrokkenen (art. 2:286 lid 3 BW).
Aan anderen mogen wel uitkeringen worden gedaan, mits deze uitkeringen een
ideële of sociale strekking hebben. Zie par. 2.1.6. De vereniging mag niet ten doel
hebben het verdelen van winst onder de leden (art. 2:26 lid 3 BW; zie par. 3.1.3).
De termen commerciële stichting en commerciële vereniging komen in onze wetgeving niet voor (zie ook par. 1.7). Zij geven echter wel aan wat de wetgever bij een
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nadere regeling van de aansprakelijkheid van bestuurders (en eventueel toezichthouders) op het oog heeft gehad. In de wet wordt de aansprakelijkheid voor stichtings- en verenigingsbestuurders afhankelijk gesteld van het criterium of de stichting
respectievelijk vereniging aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen (art. 2:300a resp. art. 2:50a BW). De Wet op de vennootschapsbelasting bepaalt
dat dit voor allerlei instellingen geldt ‘voor zover zij een onderneming drijven’.
Het begrip ‘onderneming’ wordt omschreven als een duurzame organisatie van
kapitaal en arbeid welke door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst
te halen. Hoewel dit in beginsel een uitdrukkelijk winststreven vereist, wordt in
de Wet op de vennootschapsbelasting het ‘drijven van een onderneming’ ook
aangenomen als er sprake is van ‘een uiterlijk daarmede overeenkomende werkzaamheid waardoor in concurrentie wordt getreden met ondernemingen, gedreven
door natuurlijke personen, dan wel door lichamen...’, zoals N.V.’s, B.V.’s, coöperaties
en onderlinge waarborgmaatschappijen.
Doordat stichtingen en verenigingen commerciële activiteiten kunnen en mogen
ontplooien, krijgen zij als ondernemers te maken met de Belastingdienst. Zij kunnen
onder de Wet op de vennootschapsbelasting vallen of te maken krijgen met de Wet
op de omzetbelasting.
Voorbeeld commerciële stichting
De stichting die zich als belangrijkste taak stelt (goedkope) bemiddeling te verlenen
bij het boeken van vakantiereizen, is onderworpen aan de Wet op de vennootschapsbelasting, evenals de stichting die tegen lage tarieven en zonder winstoogmerk
bemiddelt bij het verkrijgen van woonruimte. Denk ook aan stichtingen die met
hulp van vrijwilligers veel goedkoper dan bioscopen films vertonen. Deze voorbeelden kunnen uiteraard met vele andere worden aangevuld.
Voorbeeld commerciële vereniging
Een watersportvereniging die aan haar leden ligplaatsen aanbiedt, zal al gauw een
commerciële vereniging zijn in vorenbedoelde zin aangezien concurrentie wordt
aangedaan aan commerciële jachthavens.
Een personeelsvereniging die zich als belangrijkste taak stelt voor haar leden bemiddeling te verlenen bij het boeken van theatervoorstellingen en vakantiereizen,
kan al snel hetzelfde lot ten deel vallen, evenals de vereniging die voor haar leden
bemiddelt bij het verkrijgen van woonruimte. Denk ook aan verenigingen die met
hulp van vrijwilligers veel goedkoper dan bioscopen films vertonen. Deze voorbeelden kunnen uiteraard met vele andere worden aangevuld.
10.3.6

Aansprakelijkheid van bestuurders van commerciële stichtingen en
verenigingen voor verschuldigde sociale premies, loon en omzetbelasting

10.3.6.1 Algemeen
Wanneer sociale premies, loon- of omzetbelasting niet door de stichting/vereniging
worden afgedragen, bepaalt art. 36 Invorderingswet 1990 (hierna ook: IW 1990)
dat ieder van de bestuurders persoonlijk voor het geheel daarvan aansprakelijk
kan zijn. Of dat in een bepaald geval ook zo is, hangt af van een aantal voorwaarden.
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Daarbij heeft elke bestuurder het in de hand de omvang van de dreiging te verminderen door onverwijld, nadat intern in de stichting/vereniging is gebleken dat de
financiële situatie betaling niet mogelijk maakt, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dan wel de ontvanger daarvan op de hoogte te stellen
en deze desgevraagd nadere informatie te verschaffen over de factoren die aan de
slechte financiële positie ten grondslag liggen en eventueel stukken te overleggen.
Worden deze instanties op de juiste wijze geïnformeerd over de problemen, dan
kunnen bestuurders alleen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk
is dat het niet betalen van premies of belastingen aan hen te wijten is als gevolg
van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De desbetreffende instanties (Belastingdienst
en sociale verzekeringsinstanties) zullen dan echter zelf aannemelijk moeten maken
dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur waarbij een bestuurder
niet geheel vrijuit gaat in een periode van drie jaar voorafgaande aan de melding
of het moment waarop betaald had moeten worden en dat het niet betalen van
premies of belastingen daarvan het gevolg is geweest.
10.3.6.2 Meldingsplicht (art. 36 lid 2 IW 1990)
Wat normaliter wordt aangeduid als de meldingsplicht bestaat in feite uit twee
elementen:
a. de feitelijke mededeling van de onmogelijkheid om premies en/of belastingen
te betalen;
b. de verplichting om op aanvraag van de desbetreffende instanties nadere inlichtingen te verstrekken en stukken over te leggen.
Aan deze beide verplichtingen moet op juiste wijze zijn voldaan om aan de meldingsplicht in de zin van de wet te voldoen en dus te profiteren van de regeling
waarin het aannemelijk maken van kennelijk onbehoorlijk bestuur en het in samenhang daarmee niet betalen van premies en belastingen de taak van de Belastingdienst of het UWV wordt.
Iedere bestuurder is bevoegd tot melding van niet-betaling aan de instantie die het
aangaat, ongeacht de taakverdeling binnen het bestuur en ongeacht de geldende
statutaire vertegenwoordigingsregeling.
De wettelijke verplichtingen inzake de melding zijn uitgewerkt in nadere op de
wet gebaseerde regelingen (art. 7-9 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990). In
de eerste plaats houden die in dat uiterlijk veertien dagen nadat premies en/of belastingen behoorden te zijn betaald, schriftelijk moet worden gemeld dat deze niet
kunnen worden betaald. Daarbij moet inzicht worden gegeven in de omstandigheden die tot niet-betaling hebben geleid. Er kan niet worden volstaan met een algemene opmerking als ‘liquiditeitsproblemen’. Specifieke redenen moeten worden
aangegeven, zoals niet betalende debiteuren, een teruglopende orderportefeuille
of bepaalde financieringsproblemen.
Om zeker te zijn dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan kan gebruik worden
gemaakt van een bij het UWV of bij de Belastingdienst aan te vragen meldingsformulier.
Volgens de wettekst is iedere bestuurder bevoegd om namens de rechtspersoon
een melding te doen. Voor wat betreft de toepassing van art. 36 IW 1990 maakt
het volgens de Hoge Raad geen verschil of het een tijdelijke of definitieve betalings-
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onmacht betreft.36 Het Hof Leeuwarden overwoog daarentegen dat er geen meldingsplicht bestaat wanneer een rechtspersoon wel tot betaling in staat is, maar
tijdige betaling achterwege laat vanwege bedrijfseconomische redenen.37
Is eenmaal binnen de voorgeschreven termijn door een bestuurder op correcte
wijze melding gemaakt van de betalingsproblemen, dan moet de stichting/vereniging
alle door de bevoegde instanties gevraagde inlichtingen verstrekken voor zover
deze van belang kunnen zijn voor het vaststellen van de oorzaak van de betalingsonmacht en voor de bepaling van de financiële positie van de stichting/vereniging
in het algemeen. De inlichtingen moeten krachtens de wet ‘duidelijk, stellig en
zonder voorbehoud worden verstrekt’. De bevoegde instantie bepaalt de wijze
waarop de inlichtingen moeten worden verstrekt en een redelijke termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden. Daartoe dienen desgevraagd boeken en bescheiden,
maar ook anderszins opgeslagen gegevens (denk bijvoorbeeld aan computerbackups) te worden afgegeven. De bevoegde instanties hebben het recht om kopieën
en uittreksels van de verschafte informatie te maken.
10.3.6.3 Aansprakelijkheid als wel op correcte wijze aan de meldings- en informatieplicht
wordt voldaan
Wanneer op correcte wijze aan de meldings- en informatieplicht wordt voldaan,
ligt de bewijslast bij de Ontvanger. Ingevolge art. 36 lid 3 IW 1990 is een bestuurder
in dat geval slechts persoonlijk aansprakelijk wanneer aannemelijk is dat het niet
betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van
de mededeling.
10.3.6.4 Kennelijk onbehoorlijk bestuur
De wetgever heeft met de antimisbruikwetgeving niet een situatie beoogd waarin
als bestuurders alleen nog maar supermensen kunnen worden benoemd die bij
het voeren van een bestuursbeleid nooit fouten maken en risico’s altijd juist beoordelen. Deelnemen aan het commerciële verkeer, ondernemen, brengt nu eenmaal
mee dat men bepaalde risico’s neemt en dat men de kans loopt fouten te maken
en verrast te worden door onverwachte ontwikkelingen. De wetgever heeft een
betrekkelijk ruime marge willen laten aan de ondernemings- en bestuurdersvrijheid.
Vandaar dat aansprakelijkheid alleen dreigt als sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur. De wetgever denkt daarbij aan bestuur dat kan worden aangemerkt als
onbezonnen, roekeloos en onverantwoord. Daarbij kan met name een rol spelen
of bij bestuursbeslissingen rekening is gehouden met de belangen van derden, zoals
bijvoorbeeld crediteuren. Een belangrijke toetssteen is ook of de voorbereiding van
ingrijpende beslissingen van voldoende kwaliteit was. Als men min of meer op een
achternamiddag een aanzienlijk deel van het ondernemingsvermogen in de overname van een ander bedrijf steekt zonder voldoende inzicht te hebben in de positie
van dat bedrijf, is de grens tussen ondernemende voortvarendheid en kennelijk
onbehoorlijk bestuur wel erg dicht genaderd.
36.
37.
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Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is slechts sprake indien geen redelijk denkend
bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld.38 De
rechter dient bij zijn beoordeling alle relevante omstandigheden van het geval in
onderling verband en samenhang te betrekken.39 In ieder geval onbehoorlijk is het
niet bijhouden van een behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie. Eveneens
onbehoorlijk moet worden geacht dat het bestuur blijft toestaan dat een duidelijk
incompetente collega verregaande bevoegdheden behoudt (vergelijk wat in par.
8.1.20 en 9.1.20 wordt opgemerkt over het onderlinge toezicht binnen het bestuur).
In dezelfde sfeer ligt het niet of niet juist inlichten van een raad van toezicht.
Van cruciaal belang voor de vraag of sprake is van kennelijk (on)behoorlijk bestuur
is het financiële beleid van het bestuur, waaronder bijvoorbeeld ook de kredietbewaking valt en het indekken tegen voorzienbare risico’s, bijvoorbeeld door
(her)verzekering.
Algemeen wordt aangenomen dat het financiële beleid de taak is van het gehele
bestuur, waaraan geen enkele individuele bestuurder zich kan onttrekken. De
penningmeester houdt het verloop van de financiële middelen bij en zijn collegabestuurders hoeven daarbij niet voortdurend over zijn schouder mee te kijken,
maar zij zullen wel de uitkomsten van zijn becijferingen kritisch moeten bezien
en zijn conclusies ten aanzien van het beleid zullen door het hele bestuur moeten
worden gewogen. Van elke bestuurder van een commerciële stichting/vereniging
mag dan ook een zekere (bedrijfs)economische basiskennis worden verwacht. Dit
is ook van belang om hem in staat te stellen op tijd aan de bevoegde instanties te
kunnen melden dat betaling van premies en/of belastingen niet mogelijk zal zijn.
10.3.6.5 Aansprakelijkheid als niet op correcte wijze aan de meldings- en informatieplicht
wordt voldaan
Wordt niet op correcte wijze aan de in par. 10.3.6.3 beschreven meldings- en informatieplicht voldaan, dan ziet het er voor de bestuurders tamelijk somber uit. In
dat geval namelijk hoeven het UWV en/of de Belastingdienst niet meer aannemelijk
te maken dat het niet betalen aan de bestuurders te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. De wet gaat er in dat geval van uit dat zulks het geval is (art. 36
lid 3 IW 1990). De bestuurders moeten dan aannemelijk maken dat de niet-betaling
niet aan hen te wijten is. Behalve dat dit voor de bestuurder een zware bewijslast
met zich brengt en hij zelf allerlei stukken en getuigen bij elkaar moet zien te
brengen die duidelijk maken dat hem niets te verwijten valt, bepaalt de wet bovendien dat tot dit tegenbewijs slechts worden toegelaten díé bestuurders die aannemelijk maken dat het niet aan hen te wijten is dat de stichting niet of op onjuiste
wijze aan de meldingsplicht heeft voldaan. Gelet op hetgeen in par. 10.3.6.4 werd
opgemerkt over het van elke bestuurder te eisen minimumniveau van (bedrijfs)economische kennis en alertheid, zal dit slechts het geval kunnen zijn als de voor de
cijfers verantwoordelijke bestuurder, voor zijn collega’s niet kenbaar, onjuiste gegevens in het bestuur heeft gebracht of als andere bestuurders van de juiste gegevens
niet op de hoogte konden zijn wegens (langdurig) verblijf elders of ziekte.

38.
39.

HR 7 juni 1996, NJ 1996/695 (Ontvanger/Van Zoolingen).
HR 14 oktober 2005, JOR 2006/61 (Ontvanger/Van Burgeler).
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10.3.6.6 Aansprakelijkheid van ex-bestuurders en (mede)beleidsbepalers
Allen die in een periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de melding
of het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden het bestuursbeleid (mede)
hebben bepaald, kunnen aansprakelijk zijn. Ex-bestuurders kunnen dus bij het
niet betalen van premies en belastingen aansprakelijk worden gesteld als de premieen belastingschuld tijdens hun bestuur is ontstaan. De wetgever heeft ook degene
die formeel geen bestuurder is, maar feitelijk wel de touwtjes in handen heeft en
als zodanig wordt erkend, aansprakelijk gesteld. Dit vanuit de gedachte dat het
niet betalen van sociale premies en belastingen regelmatig geschiedt in op fraude
gerichte verhoudingen, waarin de fraudeur ervoor zorgt dat hij formeel-juridisch
geen positie in de rechtspersoon bekleedt. Men spreekt in dit verband over de
(mede)beleidsbepaler. Dit kan ook van belang zijn als statutair of contractueel aan
andere personen of organisaties zeggenschapsrechten zijn toegekend (zie par. 6.1.7).
10.3.6.7 Disculpatie
Disculpatie (letterlijk: verontschuldiging) betekent in een juridische context dat
men stelt niet schuldig en niet aansprakelijk te zijn voor bepaalde handelingen en
de gevolgen daarvan. In de antimisbruikwetgeving is in een beperkte disculpatiemogelijkheid voorzien. In par. 10.3.6.3 kwam reeds aan de orde dat de bewijspositie
van een bestuurder, een ex-bestuurder of een (mede)beleidsbepaler af hangt van
het feit of melding is gemaakt van de dreigende betalingsonmacht en of op correcte
wijze aan de tweeledige meldingsplicht is voldaan.
Bezit een bestuurder niet een bepaalde kennis op het terrein van de (bedrijfs)economie of heeft hij zich in het bestuur niet alert genoeg opgesteld, dan zal snel
kunnen worden aangenomen dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur mede aan
hem te wijten is en zal hij zich zeer moeilijk aan zijn aansprakelijkheid kunnen
onttrekken. Om dat wél te kunnen doen, zal hij duidelijk moeten maken dat hij
zich ten zeerste tegen bepaalde bestuursbeslissingen heeft verzet of dat hij zich
daartegen niet kon verzetten, omdat hij van de beslissingen niet op de hoogte was
en kon zijn en dat hij de bijeenkomsten van het bestuur onmogelijk kon bijwonen,
bijvoorbeeld ten gevolge van (langdurig) verblijf in het buitenland of ziekte. Ook
dan echter is niet zonder belang of hij zich, na van het besluit op de hoogte te zijn
gesteld, bij de eerste gelegenheid daartegen heeft gekeerd. Zorgvuldig notuleren
en bijhouden van aanwezigheidslijsten is bij het vergaderen derhalve van groot
belang. In bepaalde omstandigheden zal een bestuurder wellicht zelfs alleen geloofwaardig zijn in zijn verzet als hij zijn zetel opgeeft en ontslag neemt of daarmee
dreigt als bijvoorbeeld niet het toezichthoudend orgaan binnen de stichting/vereniging wordt ingelicht.
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10.3

Aansprakelijkheid van bestuurders van commerciële stichtingen en
verenigingen voor het tekort bij faillissement als gevolg van kennelijk
onbehoorlijk bestuur

10.3.7.1 Algemeen
In par. 10.3.6.1 werd besproken dat bestuurders van stichtingen/verenigingen onder
omstandigheden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet door de stichting/vereniging betaalde sociale premies en belastingen. Aangegeven werd hoe in
dat verband de elementen van kennelijk onbehoorlijk bestuur, verwijtbaarheid,
meldingsplicht en bewijslastverdeling samenhangen. Daarmee zijn echter de mogelijkheden voor aansprakelijkstelling van bestuurders nog niet uitputtend behandeld. De op 1 januari 1987 ingevoerde antimisbruikwetgeving biedt namelijk ook
nog een andere mogelijkheid van aansprakelijkheid. Dit betreft geen aansprakelijkheid tegenover het UWV of de Belastingdienst, maar een aansprakelijkheid die alle
schuldeisers ten goede kan komen. Deze aansprakelijkheidsregeling geldt voor
bestuurders van N.V.’s en B.V.’s, maar ook voor de bestuurders van de commerciële
stichting/vereniging (art. 2:138 jo. art. 2:300a/2:50a BW).
De belangrijkste situatie waarin met name schuldeisers de dupe dreigen te worden
van een rechtspersoon is uiteraard die waarin de rechtspersoon failliet gaat. In dat
geval wordt een curator benoemd, die in feite belast wordt met het bestuur van de
failliete rechtspersoon. De curator heeft tot taak om met name de financiële verhoudingen van een rechtspersoon met diens schuldeisers af te wikkelen. In het
kader daarvan beheert hij het nog aanwezige vermogen: de boedel (art. 68 Fw).
10.3.7.2 Aansprakelijkstelling door de curator voor het gehele tekort
Bij het afwikkelen van de boedel kan blijken dat het vermogen van de rechtspersoon
in de periode voor het faillissement ernstig te lijden heeft gehad onder slecht bestuur. De wet biedt de mogelijkheid dat de curator onder bepaalde voorwaarden
bestuurders van een commerciële stichting/vereniging aansprakelijk stelt in verband
met de wijze waarop het bestuur zijn taken heeft uitgeoefend. Slaagt de curator
in zijn aansprakelijkstelling, dan is het gevolg zeer ingrijpend. De bestuurders zijn
dan namelijk ieder persoonlijk aansprakelijk voor het totale bedrag dat de curator
tekortkomt om alle schuldeisers te voldoen.
10.3.7.3 Voorwaarden voor aansprakelijkheid bij faillissement
De voorwaarden voor de aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement zijn voor een deel gelijk aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid van
bestuurders voor niet betaalde sociale premies en belastingen (zie par. 10.3.6.1):
– er moet sprake zijn van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement;
– aannemelijk moet zijn dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement; en
– de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur moet verwijtbaar zijn aan
de bestuurder die persoonlijk wordt aangesproken.
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Dat voldaan is aan de eerste twee voorwaarden moet door de curator worden bewezen c.q. aannemelijk gemaakt. De laatstgenoemde voorwaarde, de persoonlijke
verwijtbaarheid, wordt verondersteld, maar iedere bestuurder kan trachten het
tegendeel te bewijzen.
10.3.7.4 Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
Van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling40 is sprake onder dezelfde omstandigheden die wettigen dat tegenover het UWV en de Belastingdienst wordt gesproken
van kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie par. 10.3.6.2). Van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling is slechts sprake als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde
omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.41 De rechter dient hierbij alle omstandigheden van het betrokken geval af te wegen.42 Op grond van een dergelijke
belangenafweging kan het voorkomen dat een op zichzelf niet voldoende ernstige
omstandigheid kan leiden tot de conclusie van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, terwijl een ernstig verwijtbare handeling kan worden gemitigeerd door het
geheel van de overige omstandigheden van het geval. Door de toevoeging ‘kennelijk’
dient de onbehoorlijkheid van de taakvervulling onmiskenbaar te zijn. Hiervan
kan sprake zijn indien een bestuurder te lichtvaardig handelt.43 Ook het aanvaarden
van opdrachten waarvan voorshands duidelijk is dat de stichting/vereniging deze
niet zal kunnen uitvoeren, het nemen van beslissingen met vergaande financiële
gevolgen zonder behoorlijke voorbereiding en het nalaten van een onderzoek naar
de kredietwaardigheid van contractpartners, het zich niet tijdig indekken tegen
duidelijk voorzienbare risico’s en het missen van kwaliteiten om als bestuurder
op te treden, zijn voorbeelden van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.
10.3.7.5 Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als belangrijke oorzaak van een faillissement
Als sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, maar wel een boekhouding
is bijgehouden, hoeven bestuurders nog niet per definitie aansprakelijk te zijn voor
het tekort in geval van faillissement. Vereist is namelijk dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarbij geldt
dat onbehoorlijke taakvervulling niet de belangrijkste oorzaak van het faillissement
hoeft te zijn; het is voldoende dat het een belangrijke oorzaak is.
Voorbeeld
De bestuurders van een commerciële stichting44 die goederen verkoopt aan Amerikanen, becommentariëren op vergaderingen in hoofdzaak de kwaliteit van de geschonken Menetou-Salon en Crozes-Hermitage. Toch zijn zij niet aansprakelijk als de
betalingen van Amerikaanse debiteuren door een onverwacht snelle daling van de
dollarkoers, omgerekend in euro’s, slechts de helft bedragen van waarop werd gerekend en de stichting daardoor in moeilijkheden komt.
40.
41.
42.
43.
44.
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Zie voor een nadere omschrijving van het begrip ook Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme
2-II* 2009/457.
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HR 14 oktober 2005, JOR 2006/61 (Ontvanger/Van Burgeler).
Hof Arnhem-Leeuwarden 31 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9960 (Stichting De Wieden).
‘Stichting’ kan in dit voorbeeld worden vervangen door ‘vereniging’.
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10.3.7.6 Bewijsvermoedens
Op de curator in het faillissement ligt dus een zware bewijslast: hij moet aantonen
dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling én dat dit een belangrijke
oorzaak van het faillissement is geweest. Teneinde de curator tegemoet te komen,
is in het tweede lid van art. 2:138 BW een dubbel bewijsvermoeden opgenomen.
Wanneer het bestuur niet heeft voldaan aan zijn administratieverplichtingen uit
art. 2:10 BW of aan zijn publicatieverplichting uit art. 2:394 BW, staat onweerlegbaar vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Bovendien
wordt vermoed dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak van het faillissement is geweest. De bestuurders moeten dan aantonen dat
er duidelijk andere oorzaken dan de onbehoorlijke taakvervulling voor het faillissement zijn. Daarbij kan men denken aan van buiten komende oorzaken, zoals
een brand.45 Wanneer de bestuurder slaagt in het weerleggen van het bewijsvermoeden van art. 2:138 lid 2 BW, is het aan de curator aannemelijk te maken dat
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
is geweest.46
Schending van de administratieplicht
Op grond van art. 2:10 BW is het bestuur van een rechtspersoon verplicht tot het
houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de
rechtspersoon, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen
worden afgeleid. Daarbij is het van belang dat de administratie van de rechtspersoon
zodanig is dat men op enig moment snel inzicht kan verkrijgen in de debiteurenen crediteurenpositie en dat deze posities en de stand van de liquiditeiten een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie van de rechtspersoon.47
Schending van de publicatieplicht
Ingevolge art. 2:394 BW dient publicatie van de jaarrekening te geschieden binnen
acht dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld. Wanneer de jaarrekening niet
binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken van voorgeschreven
termijn is vastgesteld, publiceert het bestuur onverwijld de jaarrekening. Ingevolge
art. 2:49/2:300 BW dient de jaarrekening van een vereniging/stichting binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar te worden opgemaakt door het bestuur. Deze
termijn kan met ten hoogste vier maanden worden verlengd door de algemene
vergadering (vereniging) of het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan
(stichting) op grond van bijzondere omstandigheden. De jaarrekening dient uiterlijk
binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar openbaar te zijn gemaakt.
De publicatietermijn als bedoeld in art. 2:138 lid 2 BW wordt pas overschreden als
de jaarrekening niet binnen deze uiterlijke termijn van twaalf maanden is gepubliceerd, ook wanneer geen sprake is van verlenging van de opmakingstermijn. Het
is volgens de Hoge Raad voor de beantwoording van de vraag of tijdig aan de publicatieplicht is voldaan, niet van belang of de termijn voor het opmaken van de
jaarrekening formeel op de juiste wijze is verlengd op basis van art. 2:49/2:300
45.
46.
47.

HR 30 november 2007, JOR 2008/29 (Blue Tomato).
HR 20 oktober 2006, NJ 2007/2 (Van Schilt).
HR 11 juni 1993, NJ 1993/713 (Kemper en Sarper).
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BW.48 Bovendien geldt dat een gering verzuim niet in aanmerking mag worden
genomen. Overschrijding van de voor publicatie van de jaarrekening geldende
termijn met enkele dagen hoeft dus niet altijd te leiden tot activering van de bewijsvermoedens van art. 2:138 lid 2 BW. Voor de beantwoording van de vraag of
sprake is van een gering verzuim is niet slechts de duur van de termijnoverschrijding
van belang. Ook de overige omstandigheden van het geval wegen mee, zoals de
redenen van de termijnoverschrijding en het al dan niet ontbreken van een accountantsverklaring.49
10.3.7.7 Aansprakelijkheid van ex-bestuurders en (mede)beleidsbepalers
Ieder die in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement verantwoordelijk is geweest voor de bestuurlijke gang van zaken in de stichting/vereniging,
kan door de curator aansprakelijk worden gesteld voor het tekort. Niet alleen exbestuurders gedurende wier bestuursperiode van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling sprake is geweest lopen risico, maar ook degenen die weliswaar formeel
geen bestuurder waren, maar wel in feite uitmaakten wat in de stichting/vereniging
wel en niet werd gedaan.50 Deze aansprakelijkheid kan ook betrekking hebben op
andere personen of organisaties buiten het stichtings- of verenigingsverband die
statutair of anderszins met zeggenschapsrechten zijn bekleed (zie par. 6.1.7 resp.
par. 13.4.4).
10.3.7.8 Geen beroep op verleende decharge
Een dechargebesluit (zie par. 10.2.2) staat een aansprakelijkstelling door de curator
in het kader van de antimisbruikwetgeving niet in de weg (art. 2:300a/2:50a jo. art.
2:138 lid 6 BW). Deze wetgeving voorziet immers vooral in de bescherming van
crediteuren terwijl een dechargebesluit betrekking heeft op mogelijke interne
aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW. Die zijn niet betrokken bij een dechargebesluit en worden daardoor dan ook in geen enkel opzicht geraakt of benadeeld.
10.3.7.9 Disculpatie
In de antimisbruikwetgeving is ook bij faillissement van een commerciële stichting/vereniging in een beperkte disculpatiemogelijkheid voorzien (art. 2:138 lid 3
BW). Niet aansprakelijk voor het tekort is namelijk de bestuurder die bewijst dat
de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan
af te wenden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van de bestuurder, zoals ernstige ziekte. Dit kan wel een reden zijn voor
rechterlijke matiging ex art. 2:138 lid 4 BW.51

48.
49.
50.

51.
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HR 11 juni 1993, NJ 1993/713 (Kemper en Sarper).
HR 2 februari 1996, NJ 1996/406 (Pfennings-Niederer q.q.).
Voor het zijn van (mede)beleidsbepaler is noodzakelijk dat men in feite ten aanzien van de gehele
bestuurstaak een bepalende stem heeft. Men is geen beleidsbepaler als men slechts statutair of
contractueel toebedeelde goedkeuringsbevoegdheden uitoefent of algemene richtlijnen mag geven.
Rb. Utrecht 31 juli 2002, JOR 2002/161 (Van Loon/Van Bennekom).
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In dit verband geldt in wezen hetzelfde als in par. 10.3.7.6 is opgemerkt over de
disculpatiemogelijkheid van bestuurders van een commerciële stichting/vereniging
die aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van sociale premies en/of
belastingen. Een beroep op het ontbreken van deskundigheid om een commerciële
stichting/vereniging te besturen of op het feit dat men, zonder dringende reden,
allerlei bestuursvergaderingen niet heeft bijgewoond, zal de aangesproken bestuurder niet baten.
Heeft een bestuurder zich wel verzet tegen een bepaalde bestuursbeslissing die hij
niet behoorlijk achtte, dan is het van belang dat dat duidelijk is opgetekend. Dat
alleen is echter niet voldoende. Is het besluit ondanks zijn tegenwerking toch genomen, dan is hij ook nog verplicht alles te doen om de gevolgen van het besluit
af te wenden of te verminderen. Bestaat daarvoor geen enkele mogelijkheid, dan
kan de bestuurder eigenlijk alleen nog maar geloofwaardig blijven door af te treden.
10.3.7.10 Rechterlijke matiging van de aansprakelijkheid ten behoeve van alle betrokkenen
Als de curator aannemelijk maakt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur
als een belangrijke oorzaak van het faillissement en aansprakelijk gestelde bestuurders, ex-bestuurders of (mede)beleidsbepalers zich niet kunnen disculperen, zijn
zij allen aansprakelijk voor het hele tekort. Dit zal niet altijd redelijk zijn.
De wetgever heeft er daarom in voorzien dat de rechter het bedrag waarvoor bestuurders en anderen aansprakelijk zijn, kan matigen (art. 2:138 lid 4 eerste zin
BW). Daarbij mag de rechter volgens de wet rekening houden met:
– de aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur;
– andere oorzaken van het faillissement;
– de wijze waarop het faillissement is afgewikkeld.
Wat het laatste betreft kan men denken aan de situatie waarin een curator (delen
van) de onderneming had kunnen overdragen op een wijze die aanzienlijk profijtelijker zou zijn geweest dan in een concreet geval is geschied.
10.3.7.11 Rechterlijke matiging van de aansprakelijkheid ten behoeve van bepaalde
betrokkenen
De aansprakelijkheid na faillissement kan met name een heel bittere pil zijn voor
bestuurders die kort voor het faillissement zijn benoemd en slechts in geringe
mate verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan. In
de wet is daarom, naast de in par. 10.3.7.9 besproken algemene matigingsgronden,
voorzien in de mogelijkheid dat de rechter ten aanzien van een bepaalde bestuurder
het bedrag waarvoor deze aansprakelijk wordt gesteld (nog verder) vermindert (art.
2:138 lid 4 tweede zin BW). Deze individuele matigingsgrond kan slechts door de
rechter worden toegepast indien hem het bedrag bovenmatig voorkomt, gelet op
de tijd gedurende welke die bestuurder als zodanig in functie is geweest in de periode waarin de onbehoorlijke taakvervulling plaatsvond. Deze bepaling is uiteraard
op overeenkomstige wijze van toepassing op de (mede)beleidsbepaler en de ex-bestuurder.

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

205

10.3

EXTERNE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

10.3.7.12 De aansprakelijkheid op andere gronden blijft gehandhaafd
In par. 10.2.1 werd de basisregeling van de bestuurdersaansprakelijkheid in de
gewone, niet-commerciële stichting/vereniging besproken. Het is goed erop te wijzen
dat deze aansprakelijkheidsgrond van art. 2:9 BW, die is gebaseerd op de wettelijke
plicht van een bestuurder ‘tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak’, naast de besproken bijzondere regelingen ook in commerciële stichtingen/verenigingen volop van kracht blijft (art. 2:138 lid 8 BW). Deze mogelijkheid kan ook
bij faillissement van een commerciële stichting/vereniging van belang zijn, omdat
– wellicht in bepaalde gevallen – niet kennelijk onbehoorlijk is bestuurd in de
zin van de antimisbruikwetgeving, maar wel is gehandeld in strijd met de normale
eisen van behoorlijke taakvervulling. Bovendien is de aansprakelijkheidsmogelijkheid van art. 2:138 BW beperkt tot onbehoorlijke taakvervulling plaatsgevonden
in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Wanneer de curator de bestuurder
aansprakelijk wil stellen voor onbehoorlijke taakvervulling die eerder heeft
plaatsgevonden, kan deze gebruikmaken van de aansprakelijkheidsgrond van art.
2:9 BW.
Voorbeeld
Het bestuur dat op eigen houtje de gelden van een stichting52 belegt in aandelen
op het moment dat de markt gunstig lijkt, kan bij het ineenstorten van de beurs
wellicht geen kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van antimisbruikwetgeving
worden verweten. Wel echter is denkbaar dat is gehandeld in strijd met binnen de
stichting statutair of anderszins vastgelegde regels die voorschrijven dat pas na
goedkeuring door een ander orgaan gelden van de stichting in effecten mogen
worden belegd.
De curator zal in dit voorbeeld moeten terugvallen op de basisregeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders jegens de stichting zoals besproken
in par. 10.2. Uiteraard kan de curator dan geen gebruikmaken van de in de antimisbruikwetgeving geboden mogelijkheden van verdeling van de bewijslast en
wettelijke vermoedens van verwijtbaarheid.
In dit geval kan wel weer van belang zijn of geldige dechargebesluiten zijn genomen.
Is dat gebeurd, dan kunnen bestuurders in beginsel niet meer aansprakelijk worden
gesteld voor het gevoerde beleid voor zover daaromtrent op juiste wijze ten opzichte
van het toezichthoudend orgaan verslag is gedaan. Overigens is het wel denkbaar
dat in een aparte procedure deze besluiten worden vernietigd. Een hinderpaal kan
echter zijn dat deze mogelijkheid aan een (eenjaars)termijn is gebonden (zie par.
6.2.2). Anders ligt dit als vernietiging van besluiten de uitkomst is van een enquêteprocedure (zie par. 20.1).
10.3.7.13 Overdracht van het vermogen van een aansprakelijke bestuurder
Als een bestuurder of een op gelijke voet aansprakelijke functionaris ziet aankomen
dat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling bij een stichting/vereniging, kan de verleiding bestaan om belangrijke onderdelen van zijn privévermogen tegen een zacht prijsje over te dragen aan familie,
52.
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vrienden en bekenden. Op die manier kan worden getracht de verhaalmogelijkheden
van de curator te verminderen. In de antimisbruikwetgeving is een aantal voorzieningen getroffen om deze handelwijze te kunnen verijdelen.
In de eerste plaats heeft de curator de mogelijkheid gekregen om de ongeldigheid
van dergelijke (rechts)handelingen in te roepen indien aannemelijk is dat deze
geheel of nagenoeg geheel zijn verricht met het oogmerk goederen te onttrekken
aan een aanspraak op het vermogen door de curator. Deze mogelijkheid bestaat
bij aansprakelijkheid van bestuurders (en daarmee gelijk te stellen (mede)beleidsbepalers) van commerciële stichtingen/verenigingen (art. 2:138 lid 9 BW).
In de tweede plaats is de Faillissementswet aangevuld met een aantal mogelijkheden
om dergelijke (rechts)handelingen, die uiteindelijk de stichting/vereniging en haar
schuldeisers duperen, aan te tasten. Deze mogelijkheid bestaat in het algemeen bij
faillissement, dus ook waar het gaat om (rechts)handelingen die verband houden
met het faillissement van ‘gewone’, niet-commerciële stichtingen/verenigingen.
Hier wordt wel van het bestrijden van ‘paulianeus’ handelen gesproken (art. 42 en
47 Fw).
10.3.7.14 Toekomstige wetgeving
Het Voorontwerp van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen53 beoogde
oorspronkelijk de aansprakelijkheidsgrond van art. 2:138 BW te verplaatsen naar
de Faillissementswet. Als gevolg hiervan zouden ook bestuurders van failliete nietcommerciële stichtingen en verenigingen aansprakelijk kunnen worden gesteld
op grond van onbehoorlijke taakvervulling welke een belangrijke oorzaak is geweest
van het faillissement. Juist omdat in geval van een faillissement van een nietcommerciële stichting of vereniging – wanneer dat faillissement in belangrijke
mate wordt veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders – schade kan ontstaan voor crediteuren, wil de wetgever het onderscheid op
basis van commercialiteit achter zich laten. De curator kan ook bij niet-commerciële stichtingen en verenigingen de behoefte hebben de desbetreffende bestuurders
hoofdelijk aan te spreken voor vergoeding van het boedeltekort. In de concept
memorie van toelichting is te lezen dat niet wordt verwacht noch wordt beoogd
dat het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders van verenigingen en stichtingen
hierdoor te groot wordt en de voorgestelde wetswijziging daardoor prohibitief zou
werken. Immers, bestuurders die hun taak naar eer en geweten en op zorgvuldige
wijze vervullen, lopen geen aansprakelijkheidsrisico.
Op het Voorontwerp is in de consultatiefase kritiek geleverd, door onder andere
de Commissie Vennootschapsrecht.54 Zo merkt de Commissie op dat de criteria
voor aansprakelijkheid in art. 2:9 BW in het geval van onbehoorlijk bestuur en in
art. 2:128/2:248 BW in het geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur inhoudelijk
verwant zijn. Daarom meent de Commissie dat deze verwantschap benadrukt dient
te worden, door bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement in Boek 2 BW geregeld te laten blijven. Bovendien meent de Commissie dat het onverkort van toepassing verklaren van de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement
53.
54.

Ambtelijk voorontwerp Voorstel van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
Reactie Commissie Vennootschapsrecht, te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtspersonen/reacties.
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niet proportioneel is ten aanzien van bestuurders en toezichthouders van kleine
stichtingen en verenigingen, zoals een sport- of muziekvereniging. Dit kan ertoe
leiden dat vrijwilligers huiverig worden om een bestuurs- of toezichtsfunctie te
vervullen. Daarom adviseert de Commissie in haar reactie om de omkering van de
bewijslast van het tweede lid van art. 2:138/2:248 BW, niet toe te passen op dergelijke niet-commerciële stichtingen en verenigingen.
De minister heeft de kritiek van de Commissie ter harte genomen. De regeling is
in het wetsvoorstel verplaatst naar art. 2:9c BW.55 Bovendien is het tweede lid van
de bepaling zodanig aangepast dat het lid niet van toepassing is op een onbezoldigd
bestuurder van een vereniging of stichting die niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting is onderworpen en op een onbezoldigd bestuurder van een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte (de informele
vereniging). In de memorie van toelichting geeft de minister aan dat van een onbezoldigde functie als bedoeld in deze bepaling sprake zal zijn als de bestuurder voor
zijn werkzaamheden geen vergoeding ontvangt of enkel een vergoeding voor
werkelijk gemaakte kosten.56 Met deze wijziging geldt voor desbetreffende onbezoldigde bestuurders niet de regel dat in het geval dat niet voldaan is aan de administratieverplichtingen (art. 2:10 BW) of de verplichting tot publicatie van de jaarrekening (art. 2:394 BW), vaststaat dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk
heeft vervuld en dat vermoed wordt dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voor onbezoldigd commissarissen van deze
verenigingen en stichtingen geldt een overeenkomstige uitzondering (art. 2:11c
BW). Hiermee wordt volgens de minister zo veel mogelijk voorkomen dat men zich
ten onrechte door de regeling laat weerhouden om zich als vrijwilliger in te zetten,
bijvoorbeeld als bestuurder van een buurtvereniging of sportclub.
10.4

Tegenstrijdige belangen van bestuurders

10.4.1

Algemeen

Bij kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders kan een rol spelen dat
bestuurders bepaalde, met het belang van de rechtspersoon strijdige belangen
hebben. Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien zich een conflict voordoet
tussen een concreet persoonlijk belang van de bestuurder en het belang van de
rechtspersoon dat de bestuurder dient te behartigen.57 Er wordt ook wel onderscheid
gemaakt tussen het direct, indirect en kwalitatief tegenstrijdig belang. Van een
direct tegenstrijdig belang is sprake wanneer de bestuurder en de rechtspersoon
met elkaar handelen.58 Van een indirect tegenstrijdig belang is sprake wanneer de
rechtspersoon en een derde tot wie de bestuurder in een bijzondere verhouding
staat (denk aan familiaire verhoudingen) met elkander handelen.59 Van een kwalitatief tegenstrijdig belang is sprake wanneer de rechtspersoon handelt met een

55.
56.
57.
58.
59.
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Zie bijvoorbeeld HR 22 maart 1996, NJ 1996/568 (Mediasafe I).
Zie bijvoorbeeld HR 14 november 1940, NJ 1941/321 (Maas/Amazone).
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andere rechtspersoon, welke rechtspersonen dezelfde bestuurder hebben.60 Een
dergelijk kwalitatief tegenstrijdig belang zal niet snel worden aangenomen wanneer
het twee concernrechtspersonen betreft (zie ook hoofdstuk 29).61
10.4.2

Tegenstrijdige belangen van bestuurders van stichting en vereniging

Anders dan bij de N.V., B.V., coöperatie en vereniging heeft de wetgever geen bepaling opgenomen met betrekking tot de vertegenwoordiging als er tussen een
bestuurder (of een toezichthouder) en de stichting een tegenstrijdig belang bestaat.
Het leerstuk van de tegenstrijdige belangen heeft in het stichtingenrecht eigenlijk
geen aandacht van de wetgever gekregen. Toch is het zeer gewenst dat de statuten
met betrekking tot deze kwestie in een regeling voorzien. Met name kan men
denken aan een statutaire meldingsplicht. Men kan zelfs van mening zijn dat onder
omstandigheden alleen al een niet gemelde verstrengeling van privébelang en belang van de stichting grond kan opleveren voor het aannemen van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit kan van belang
zijn in verband met de in par. 10.3.5 e.v. besproken aansprakelijkheidswetgeving
ingeval sprake is van een zogenoemde commerciële stichting. Een zorgvuldig bestuurder zal het in ieder geval op zijn minst sieren als de volgende richtlijnen in
acht worden genomen:
– de diverse belangen dient men op zorgvuldige wijze te scheiden;
– een zo groot mogelijke openheid moet worden betracht bij informatie aan
medebestuurders, eventuele toezichthouders en andere in aanmerking komende bij de stichting betrokkenen;
– bij transacties van de bestuurder met de stichting dienen voor de prijsvaststelling deskundige derden te worden ingeschakeld.
Ten slotte zou het een goede zaak zijn als in het jaarverslag aandacht wordt geschonken aan mogelijke belangen van bestuurders die strijdig zijn met het belang
van de stichting. Datzelfde geldt voor de eventueel ten laste van de stichting en
ten gunste van bestuurders aangegane financiële verplichtingen (bijvoorbeeld
verstrekte leningen) en overige tussen de bestuurders en de stichting bestaande
financiële verhoudingen. Zie over tegenstrijdig belang ook par. 11.1.8.
De wetgever heeft voor de vereniging wel een bepaling opgenomen met betrekking
tot de problematiek van het tegenstrijdig belang. De wet bepaalt dat in zo’n geval
de algemene vergadering een of meer personen kan aanwijzen om de vereniging
bij rechtshandelingen met een bestuurder of toezichthouder te vertegenwoordigen
(art. 2:47 BW). Daarnaast bevat de wet echter geen voorschriften op dit stuk. Toch
is het ook bij de vereniging zeer gewenst dat de statuten met betrekking tot deze
kwestie in een regeling voorzien.62

60.
61.
62.

Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 25 april 1990, NJ 1991/136 (White Products).
HR 29 juni 2007, JOR 2007/169 (Bruil).
Zie over tegenstrijdig belang bij de vereniging ook par. 12.1.8.
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10.4.3

Toekomstige wetgeving

Met het Voorontwerp wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen63 wordt
voorgesteld in art. 2:9 BW een derde lid op te nemen waarin een uniforme tegenstrijdigbelangregeling is geformuleerd. Deze uniforme regeling is gebaseerd op de
bij de Wet bestuur en toezicht ingevoerde nieuwe tegenstrijdigbelangregeling voor
de N.V. en de B.V. (art. 2:129/2:239 lid 6 BW). De voorgestelde regeling luidt dan
ook dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door het toezichthoudend orgaan. Bij ontbreken van een toezichthoudend
orgaan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de wet of
de statuten anders bepalen. Na een eventuele wetswijziging zal dus de bestaande
wettelijke tegenstrijdigbelangregeling van de vereniging komen te vervallen en
worden vervangen door de nieuwe uniforme regeling van art. 2:9 lid 3 BW (nieuw).
Ook wordt met het wetsvoorstel beoogd een wettelijke tegenstrijdigbelangregeling
voor de stichting in het leven te roepen. Echter, de stichting kent een ledenverbod
(art. 2:285 lid 1 BW), als gevolg waarvan zij geen algemene vergadering heeft.
Volgens de memorie van toelichting wordt daardoor bij een stichting het risico dat
een bestuurder zich laat leiden door een privébelang mogelijk versterkt, in het
bijzonder in het geval dat geen toezichthoudend orgaan is ingesteld. Voor dergelijke
gevallen – waarin bij de stichting een toezichthoudend orgaan ontbreekt – zal
de tegenstrijdigbelangregeling afwijken van art. 9 lid 3 BW (nieuw). Voorgesteld
wordt aan art. 2:291 BW een lid toe te voegen, waarin zal worden opgenomen dat
wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat
strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie
en een toezichthoudend orgaan ontbreekt, het bestuur de overwegingen die aan
het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastlegt, tenzij de statuten anders bepalen.
In het definitieve Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is de tegenstrijdigbelangregeling verplaatst naar het voorgestelde art. 2:9 lid 5 BW:64 een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van
commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij
de statuten anders bepalen, dan wel, indien het een stichting betreft, door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.

63.
64.
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Maatregelen bij mismanagement

10.5.1

Mismanagement bij de stichting

10.5

Management kan (ver)worden tot mismanagement. Bij de stichting ontstaat een
probleem als dat mismanagement zijn oorzaken vindt op bestuursniveau. Immers,
het bestuur zal veelal het enige orgaan van de stichting zijn en de kans is zeer klein
dat het bestuur een actie tot aansprakelijkheid zal entameren jegens zichzelf. Zie
ook par. 10.2. Bij gebrek aan ‘intern’ toezicht heeft de wetgever echter een aantal
maatregelen mogelijk gemaakt. Belangrijk is in dit verband de mogelijkheid dat
de rechtbank bestuurders ontslaat. Ingevolge art. 2:298 lid 1 onderdeel a BW kan
een stichtingsbestuurder namelijk worden ontslagen wanneer hij iets doet of nalaat
in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten dan wel zich schuldig
maakt aan wanbeheer. De rechterlijke macht legt deze bepaling echter zo strikt
uit dat ontslag slechts aan de orde zal zijn wanneer redelijkerwijs geen twijfel kon
bestaan over de onrechtmatigheid van het handelen of wanneer sprake is van
financieel wanbeheer.65 Zie ook par. 8.1.13.
Toekomstige wetgeving
Omdat in de praktijk blijkt dat de strikte uitleg van de ontslagmogelijkheid van
art. 2:298 lid 1 onderdeel a BW ertoe kan leiden dat de continuïteit van de stichtingen in gevaar komt, wordt in het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
voorgesteld de ontslaggrond van voormeld artikel te wijzigen. In het wetsvoorstel
is het voorgestelde art. 2:298 lid 1 BW zodanig gewijzigd dat een bestuurder van
een stichting op verzoek van een belanghebbende of van het Openbaar Ministerie
kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan
het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld
of wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter
van de rechtbank ingevolge art. 2:297 BW gegeven bevel.
10.5.2

Mismanagement bij de vereniging

Bij de vereniging zal het in geval van mismanagement op de weg van de algemene
ledenvergadering liggen om in te grijpen en de bestuurders ter verantwoording te
roepen of zelfs te ontslaan. Niettemin is het heel goed denkbaar dat de meerderheid
in een algemene vergadering, bijvoorbeeld omdat die meerderheid nauw gelieerd
is met de bestuurders of profiteert van mismanagement, geen actie zal ondernemen.
Daarom heeft de wetgever de mogelijkheid geopend om buiten de algemene vergadering om maatregelen te (doen) nemen. Belangrijk in dat verband is bijvoorbeeld
de mogelijkheid van vernietiging van besluiten door de rechtbank. Zie daarover
par. 13.5.4.

65.

HR 3 januari 1975, NJ 1975/222 (Stichting Vorming Werkende Jeugdigen).
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Het recht van enquête

Een andere belangrijke regeling in het kader van mismanagement is het recht van
enquête. De regeling van het enquêterecht opent de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken
bij een stichting/vereniging.
Een belangrijke voorwaarde voor een enquête is dat de stichting/vereniging een
onderneming in stand houdt waarvoor ingevolge de Wet op de ondernemingsraden
een ondernemingsraad moet worden ingesteld (art. 2:344 aanhef en onderdeel b BW).
Dit is het geval als sprake is van een als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht door
ten minste vijftig personen. Daarbij tellen parttimers mee. Voldoet een stichting/vereniging niet aan deze criteria, dan is het recht van enquête niet op deze rechtspersoon van toepassing. Men bedenke overigens dat het begrip onderneming niet beperkt is tot de commerciële sector. Ook een not-for-profitorganisatie in bijvoorbeeld
de welzijnssector geldt als onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.
Opdracht voor een dergelijk onderzoek moet worden gegeven door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam (art. 2:345 lid 1 BW). Onderzoek kan worden
gelast als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen (art. 2:350
lid 1 BW). Het onderzoek wordt opgedragen aan deskundigen (veelal juristen en/of
bedrijfseconomen c.q. accountants). De kosten van het onderzoek moeten worden
gedragen door de te onderzoeken stichting/vereniging. Een dergelijk onderzoek
kan worden uitgelokt door de procureur-generaal bij het Hof Amsterdam (art. 2:345
lid 2 BW) of door anderen aan wie de wetgever die bevoegdheid toedeelt. Die anderen zijn onder andere vakbonden waarvan leden bij de stichting/vereniging werken
(art. 2:347 BW) en degenen aan wie de stichting/vereniging in de statuten of bij
overeenkomst zo’n bevoegdheid heeft toegekend (art. 2:346 lid 1 onderdeel e BW).
Het verdient dus aanbeveling om bij oprichting van een stichting/vereniging te
bezien of in de statuten zo’n bevoegdheid zal worden gegeven. Bij de vereniging
komt de bevoegdheid tot een enquêteverzoek bovendien toe aan de leden van de
vereniging ‘ten getale van ten minste 300, of zoveel leden als ten minste een tiende
gedeelte van het ledental uitmaken of zoveel leden als tezamen bevoegd zijn tot
het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte der stemmen in de algemene
vergadering of zoveel minder als de statuten bepalen.’ (art. 2:346 lid 1 onderdeel
a BW). Sinds de wijziging van het enquêterecht per 1 januari 2013 komt de bevoegdheid tot het doen van een enquêteverzoek ook toe aan de stichting/vereniging zelf
(art. 2:346 lid 1 onderdeel d BW) en aan de curator in geval van faillissement (art.
2:346 lid 3 BW).
Als uit het onderzoek wanbeleid blijkt, kan de Ondernemingskamer een aantal
maatregelen nemen. Die maatregelen omvatten ontslag c.q. (tijdelijke) benoeming
van bestuurders, wijzigen van statuten, schorsing of vernietiging van besluiten of
eventueel zelfs ontbinding van de stichting/vereniging (art. 2:356 BW). Ontbinding
van de stichting/vereniging kan overigens, onder omstandigheden, ook geschieden
door de rechtbank (art. 2:20 en art. 2:21 BW) en zelfs door de Kamer van Koophandel
(art. 2:19a BW). Zie daarover hoofdstuk 24 en 25. Zie verder hoofdstuk 20 over het
enquêterecht.
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10.5

Het civielrechtelijk bestuursverbod

Per 1 juli 2016 is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden.66 Met de
invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod is het mogelijk om een bestuurder van een rechtspersoon voor een periode van maximaal vijf jaren een bestuursverbod op te leggen. Een civielrechtelijk bestuursverbod kan ingevolge art.
106a lid 1 Fw worden gevorderd dan wel verzocht door de curator respectievelijk
het Openbaar Ministerie indien tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het
uitspreken van het faillissement van die rechtspersoon:
1. door de rechter bij onherroepelijk geworden uitspraak is geoordeeld dat hij
voor zijn handelen of nalaten bij de rechtspersoon aansprakelijk is op grond
van art. 2:138/2:248 BW;
2. de bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon rechtshandelingen heeft
verricht, toegelaten of mogelijk gemaakt waardoor schuldeisers aanmerkelijk
zijn benadeeld en die overeenkomstig art. 42 of 47 Fw bij onherroepelijk geworden uitspraak door de rechter zijn vernietigd;
3. de bestuurder, ondanks een verzoek van de curator, in ernstige mate tekortgeschoten is in de nakoming van zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen jegens de curator;
4. de bestuurder (als zodanig of als natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf) ten minste tweemaal eerder betrokken was
bij een faillissement van een rechtspersoon en hem daarvan een persoonlijk
verwijt treft; of
5. aan de rechtspersoon of de bestuurder ervan een boete wegens een vergrijp
als bedoeld in art. 67d, 67e of 67f Awr is opgelegd en deze beschikking onherroepelijk is.
De bestuurder aan wie een bestuursverbod is opgelegd, kan op grond van art. 106b
lid 1 Fw gedurende de periode waarvoor het verbod is opgelegd niet tot bestuurder
of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd. Een benoeming tot bestuurder of commissaris in weerwil van een onherroepelijk opgelegd bestuursverbod
is nietig. In beginsel vormt het bestuursverbod bovendien een beletsel voor de
uitoefening van zijn functie als bestuurder of commissaris bij alle andere rechtspersonen. Deze rechtspersonen worden door de rechtbank in de gelegenheid gesteld
om hun zienswijze over het gevraagde bestuursverbod en de mogelijke gevolgen
daarvan naar voren te brengen. De rechtbank kan gedurende de procedure de
desbetreffende bestuurder of commissaris op verzoek van het Openbaar Ministerie
of op vordering van de curator schorsen en zo nodig voorzien in de tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen, aldus art. 106c lid 3 en 4
Fw. Een opgelegd bestuursverbod wordt geregistreerd bij het Handelsregister, welke
registratie volledig openbaar en voor iedereen raadpleegbaar is. Ter verzekering
van de naleving van haar uitspraak kan de rechtbank ingevolge art. 106b lid 5 Fw
een dwangsom opleggen. Wanneer de dwangsom wordt verbeurd, komt deze toe
66.

Stb. 2016, 205. Zie S. Renssen, De herijking van het faillissementsrecht. De pijler fraudebestrijding (Serie
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aan de boedel of, als daarvan geen sprake is, aan de staat. Volgens art. 106b lid 6
Fw kan een uitspraak houdende oplegging van een bestuursverbod niet uitvoerbaar
bij voorraad worden verklaard.
Voor de toepassing van art. 106a-106c Fw wordt als bestuurder tevens aangemerkt
degene die het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald
als ware hij bestuurder. Ook wordt ingevolge art. 106d Fw met de bestuurder gelijkgesteld de uitvoerend bestuurder en met de commissaris de niet-uitvoerend
bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders (het one tier board bestuursmodel).
10.6

De aansprakelijkheid van stichtings- en verenigingstoezichthouders

10.6.1

De interne aansprakelijkheid van toezichthouders

De wet voorziet bij de stichting/vereniging niet in een bepaling op grond waarvan
toezichthouders op gelijke wijze als bestuurders (op grond van art. 2:9 BW) voor
hun tekortkomingen aansprakelijk zijn jegens de rechtspersoon. Dat betekent
echter niet dat toezichthouders nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
een onbehoorlijke vervulling van hun toezichthoudende taak. Men zal dan echter
moeten terugvallen op de algemene norm van art. 2:8 BW dat de betrokkenen bij
een rechtspersoon zich jegens elkaar en tegenover de rechtspersoon als geheel
moeten gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd (zie par. 6.2.1).
In geval van faillissement ligt een en ander anders voor wat betreft de commerciële
stichting en (formele) vereniging: ingevolge art. 2:300a resp. art. 2:50a jo. art. 2:149
BW kunnen de toezichthouders van commerciële stichtingen en verenigingen in
faillissement wel aansprakelijk worden gesteld op grond van art. 2:9 BW.
Voor de niet-commerciële stichtingen en verenigingen ontbreekt een dergelijke
wettelijke mogelijkheid. Uit jurisprudentie volgt bovendien dat art. 2:9 BW niet
van toepassing is op de taakvervulling door het toezichthoudend orgaan.67
10.6.2

De externe aansprakelijkheid van toezichthouders

Wat betreft de externe aansprakelijkheid van stichtings- en verenigingstoezichthouders geldt dat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het boedeltekort
wanneer de desbetreffende stichting/vereniging commercieel van aard is en in
faillissement verkeert (art. 2:300a resp. art. 2:50a jo. art. 2:138 BW). Toezichthouders
kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk
toezicht dat een belangrijke oorzaak van het faillissement was. Toch moeten bij
deze stelling twee belangrijke kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats
moet in het oog worden gehouden dat de taak van een toezichthouder een wezenlijk
andere is dan die van een bestuurder. Een bestuurder moet het beleid van een
stichting/vereniging voor een belangrijk deel bepalen. De taak van een toezichthouder bestaat uit toezicht houden en adviseren. De bevoegdheden van een toezichthouder zijn in verband daarmee ook gering, zeker als in de statuten niet is opgeno67.
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men dat de raad van toezicht een bestuurder kan schorsen en/of ontslaan. In de
tweede plaats moet erop worden gewezen dat een bestuurder veel intensiever betrokken is bij het reilen en zeilen van de stichting/vereniging dan een toezichthouder. De bestuurder is daarom ook veel beter dan de toezichthouder op de hoogte
van alles wat in de stichting/vereniging omgaat. De vereniging is immers voor de
informatie grotendeels af hankelijk van wat hem door het bestuur wordt verschaft.
De toezichthouder van een commerciële stichting/vereniging (zie par. 10.3.5) loopt
onder de werking van de antimisbruikwetgeving dus weliswaar een verhoogd risico.
Echter, zolang hij op alerte wijze de van het bestuur verkregen informatie bestudeert
en daarover met enige deskundigheid de juiste vragen stelt die bevredigend worden
beantwoord, zal hij in de praktijk niet veel hoeven te vrezen.
10.6.3

Toekomstige wetgeving

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen68 beoogt onder meer de
kwaliteit van toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren. Het voorgestelde
art. 2:11 BW bepaalt dat tenzij is gekozen voor een one tier board bestuursmodel,
bij de statuten kan worden bepaald dat er een raad van commissarissen zal zijn.
De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie. Bovendien staat hij het bestuur met raad
terzijde. De statuten kunnen daarnaast aanvullende bepalingen bevatten omtrent
de taak en de bevoegdheden van de raad van commissarissen en zijn leden. Tot de
taak van een commissaris behoren alle taken van de raad die niet bij of krachtens
de statuten aan een of meer andere commissarissen zijn toebedeeld. Elke commissaris draagt verantwoordelijkheid voor het algemene toezicht op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie. Bovendien is elke commissaris gehouden
tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De commissarissen richten zich bij de
vervulling van hun taak naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
Het zesde lid van art. 2:11 BW introduceert een tegenstrijdigbelangregeling voor
toezichthouders: een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit
kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de
statuten anders bepalen, dan wel, indien het een stichting betreft, door de raad
van commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan
het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.
Na art. 2:11 BW wordt art. 2:11a BW voorgesteld, op grond waarvan het bestuur
de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens verschaft en ten minste een keer per jaar schriftelijk op de hoogte

68.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (MvT).
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stelt van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële
risico’s en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
Art. 2:11b BW codificeert de interne aansprakelijkheidsnorm voor toezichthouders:
elke commissaris is jegens de rechtspersoon voor het geheel aansprakelijk ter zake
van onbehoorlijke vervulling van de taak van de raad van commissarissen, tenzij
hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om
de gevolgen van onbehoorlijke taakvervulling af te wenden.
Art. 2:11c BW bevat een schakelbepaling naar art. 2:9c BW, als gevolg waarvan
ook toezichthouders van niet-commerciële failliet verklaarde stichtingen en verenigingen aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van onbehoorlijke taakvervulling welke een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.
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Vertegenwoordiging van de stichting
Prof. mr. C.A. Schwarz

11.1

Vertegenwoordiging

11.1.1

Algemeen

De stichting is een zelfstandig rechtssubject. Dat impliceert dat de stichting als afzonderlijke eenheid kan deelnemen aan het economisch en rechtsverkeer. Voor
die deelneming is een menselijk handelen vereist dat geldt als handelen van de
rechtspersoon. Dit noemt men vertegenwoordiging. Deze constructie is nodig omdat
de rechtspersoon zelf in fysieke zin niet kan handelen. Het begrip vertegenwoordiging betekent dus het toerekenen van rechtshandelingen aan een ander dan de
handelende persoon. Degene die handelt namens de stichting noemt men vertegenwoordiger.
Voor toerekening van rechtshandelingen aan een stichting is vereist:
a. dat de vertegenwoordiger heeft gehandeld namens de stichting; en
b. dat de vertegenwoordiger bevoegd was die handelingen te verrichten.
De wet bepaalt dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid steeds berust bij het bestuur
van de stichting. Daarnaast kan van de wettelijke mogelijkheid gebruik worden
gemaakt om de algemene vertegenwoordigingsmacht ook toe te kennen aan één
bestuurder, of aan twee of meer gezamenlijk handelende bestuurders, of aan een
bestuurder die samen optreedt met een persoon die geen bestuurder is. Het gaat
hier om de algemene vertegenwoordigingsmacht. Deze algemene bevoegdheid die
bij het bestuur en mogelijk individuele bestuurders berust moet worden onderscheiden van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die bij anderen (derden) dan bestuurders kan berusten. Die bevoegdheid wordt gecreëerd door aan die derde een, veelal
beperkte, volmacht tot vertegenwoordiging te geven. In dat geval wordt de omvang
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de volmacht bepaald. De volmacht
wordt door de stichting verleend. Feitelijk is dan sprake van verlening van de volmacht namens de stichting door het bestuur van de stichting, of eventueel door
een zelfstandig bevoegd stichtingsbestuurder. De volmacht kan voor een bepaalde
transactie worden verleend of een doorlopend karakter hebben. In dat laatste geval
spreekt men wel van procuratie en van een procuratiehouder. Bij vertegenwoordiging op basis van een volmacht worden de verhoudingen niet bepaald door Boek 2
BW, maar door de regeling van de volmacht in Boek 3 BW.1

1.

Art. 3:60 e.v. BW.
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11.1.2

Vertegenwoordiging door bestuurders

a. Hoofdregel is volgens de wet dat de stichting door het bestuur als geheel, dus als
college, wordt vertegenwoordigd.2 Deze bevoegdheid kan statutair niet aan het
college worden ontnomen. Anders geformuleerd, de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid berust in beginsel steeds bij het gezamenlijk optredend bestuur.
Denkbaar is dat (een van) de bestuurder(s) een rechtspersoon is. In dat geval zal
deze rechtspersoon/bestuurder op zijn beurt vertegenwoordigd worden door bestuurders van die rechtspersoon, dus is feitelijk sprake van bestuur door indirect
bestuurders.3
De regel van collegiaal bestuur beschermt, althans wanneer er sprake is van een
meerhoofdig bestuur, tegen eigenmachtig optreden van een bestuurder. In de
praktijk is dat gezamenlijk optreden niet handig. In beginsel zouden immers de
gezamenlijke bestuursleden steeds allen bij vertegenwoordigingshandelingen
moeten acteren, dus met z’n allen naar de winkel moeten gaan om koffie, thee en
materialen te kopen. Om dit praktische bezwaar te ondervangen, kunnen de bestuurders elkaar volmachten verlenen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting,
tenzij uit de wet blijkt dat die bevoegdheid niet bij het bestuur berust. Het is dus
niet mogelijk de vertegenwoordigingsbevoegdheid statutair aan het bestuur als
college te ontnemen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als geheel is altijd een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, dat wil zeggen een bevoegdheid tot alle
handelingen, tenzij uit de wet beperkingen voortvloeien (zie par. 11.1.5 onder a).
Indien er slechts één bestuurder is, hetgeen bij de stichting niet ondenkbaar is,
berust de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid bij deze bestuurder, ongeacht
de bepalingen daaromtrent in de statuten.
b. De statuten kunnen bepalen dat vertegenwoordigingsbevoegdheid behalve aan
het bestuur als geheel, mede toekomt aan een of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk handelend, hetzij handelend met een persoon die geen
bestuurder van de stichting is.4 Het gaat hier om een extra vertegenwoordigingsbevoegdheid naast die van het bestuur. Wanneer men voor die mogelijkheid kiest,
wordt voorkomen dat het bestuur als college voortdurend moet optreden (dan wel
volmacht moet verlenen). Als gezegd is ook een combinatie van een of meer bestuurders tezamen met een niet-bestuurder mogelijk. Laatstbedoelde persoon kan
een in de statuten met naam genoemde persoon zijn, maar ook een met een bepaalde kwaliteit aangeduide functionaris, bijvoorbeeld de voorzitter van de raad van
toezicht.
Aan een niet, althans niet afzonderlijk, bevoegde bestuurder kan door het bestuur
een volmacht worden verleend (zie par. 11.1.4 onder b). Zo’n volmacht kan in de
statuten worden neergelegd. Enigszins ten overvloede bepaalt de wet dat een statu-

2.
3.

4.
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taire volmacht om de stichting te vertegenwoordigen ook aan een niet-bestuurder
kan worden verleend.5
11.1.3

Plaatsvervangende bestuurders

In de praktijk kan het voorkomen dat een (of de enige) bestuurder van de stichting
zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van bijvoorbeeld langdurige ziekte of
verblijf in het buitenland. Ook kan zich de situatie voordoen dat er in het geheel
geen bestuurder in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag). De statuten
kunnen hiervoor een voorziening treffen door plaatsvervangende bestuurders aan
te wijzen. Deze plaatsvervangers functioneren alleen als de bestuurder die zij
moeten vervangen niet in staat is zijn functie uit te oefenen. Het verdient aanbeveling statutair een regeling op te nemen die onduidelijkheden in dit kader voorkomt,
bijvoorbeeld door te bepalen dat het bestuur of de raad van toezicht/commissarissen
bepaalt of de plaatsvervangend bestuurder bevoegd wordt. Voor de bestuursleden
die in functie benoemd zijn, kan ook de benoeming van de plaatsvervangers in
functie plaatsvinden, zodat duidelijk is wie bevoegd is tot vervanging en vertegenwoordiging. Is de afwezige bestuurder bevoegd tot (mede) vertegenwoordiging, dan
is de plaatsvervanger dat automatisch ook en moet deze, net als de bestuurder,
worden ingeschreven in het Handelsregister (zie par. 11.1.9). Treedt de plaatsvervanger op namens de stichting, terwijl geen sprake is van langdurige afwezigheid
van de bestuurder die hij moet vervangen, dan overtreedt hij daarmee zijn bevoegdheid, maar dit zal niet aan de onkundige derde tegengeworpen kunnen worden
(geen externe werking), omdat deze mocht afgaan op de inschrijving in de registers
(zie par. 11.1.9).
Men kan de plaatsvervanger ook tot permanent bestuurslid maken en intern afspreken dat hij zijn functie alleen uitoefent als plaatsvervanging noodzakelijk is. Op
deze intern gemaakte afspraken kan tegenover derden geen beroep worden gedaan,
maar deze constructie heeft als voordeel dat de plaatsvervanger als bestuurslid alle
stukken krijgt, zodat hij goed op de hoogte is op het moment waarop hij moet inspringen of waarop een vacature ontstaat.6
11.1.4

Vertegenwoordiging door anderen dan bestuurders

a. De wet biedt, als boven reeds opgemerkt, de mogelijkheid dat de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen aan anderen dan bestuurders (statutaire
volmacht).
In par. 11.1.2 onder b kwamen wij de vertegenwoordiger al tegen die geen bestuurder is en die ingevolge de statuten tezamen met een bestuurder van de stichting
bevoegd is. Maar ook kunnen de statuten aan een niet-bestuurder zelfstandige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Die persoon handelt dan op basis
van een volmacht die in de statuten is neergelegd. Die bevoegdheid kan statutair
beperkt worden tot bepaalde handelingen of tot een bepaald bedrag. Ook hier geldt
dat deze niet-bestuurders door de statuten met naam en toenaam kunnen worden
5.
6.

Art. 2:292 lid 4 BW.
In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt in het nieuwe art. 2:9 lid 6 BW
voorgeschreven dat de statuten van de stichting een regeling voor ontstentenis of belet van elk van
de bestuurders bevatten.
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genoemd, maar praktischer is het als de bevoegdheid tot vertegenwoordiging statutair wordt gekoppeld aan een bepaalde kwaliteit of functie. Bij de stichting kan
men in dit verband denken aan een directeur van een grote not-for-profitorganisatie,
bijvoorbeeld een ziekenhuis, die geen statutair bestuurder is, maar toch in beperkte
mate tot vertegenwoordiging bevoegd wordt gemaakt in het kader van het dagelijks
management van de organisatie.
b. Een andere mogelijkheid is dat het bestuur aan een niet-bestuurder een (niet in
de statuten neergelegde) volmacht verstrekt om de stichting te vertegenwoordigen.
Een dergelijke volmacht kan zowel aan een buitenstaander worden verleend als
aan iemand in dienst van de stichting. Zij hoeft niet per se uitdrukkelijk te worden
verleend, maar kan ook besloten liggen in een bepaalde aanstelling of functie. Het
kan gaan om een algemene volmacht, waarbij vertegenwoordigingsbevoegdheid
tot alle handelingen wordt verleend, maar er kunnen ook beperkingen aan de
volmacht worden gesteld, bijvoorbeeld tot bepaalde handelingen of tot een bepaald
bedrag. De volmacht kan voor onbepaalde tijd worden verleend (doorlopende volmacht) of in de tijd beperkt zijn, dan wel worden verleend voor het verrichten van
één specifieke transactie (incidentele volmacht). In de praktijk worden volmachten
vrijwel steeds beperkt.
De volmacht moet worden verleend door diegenen aan wie volgens de wet de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, hetgeen betekent dat, als de wettelijke
hoofdregel is aangehouden, de volmacht moet worden verleend door het voltallige
bestuur. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens is toegekend aan bijvoorbeeld één bestuurder, die dan dus naast het bestuur als college bevoegd is, kan
ook deze bestuurder een andere persoon een volmacht verlenen.
Het is mogelijk statutair de bevoegdheid tot volmachtverlening door het bestuur,
of een individueel bevoegd bestuurder, uit te sluiten. Men realisere zich dat zo’n
statutaire voorziening de slagvaardigheid van de rechtspersoon ernstig kan beknotten. De bevoegdheid om op basis van een volmacht te vertegenwoordigen zal
veelal strikt persoonlijk van aard zijn en niet de mogelijkheid bieden om een ander
een volmacht te verlenen. Wanneer een bestuurder samen met een ander vertegenwoordigingsbevoegd is, is denkbaar dat die bestuurder aan die ander een volmacht
verleent om mede namens hem de stichting te vertegenwoordigen. Wij zouden
willen aannemen dat de basis voor een dergelijke volmacht statutair dient te zijn
gelegd.
11.1.5

Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders

a. Wettelijke beperkingen
De wet belast het bestuur met het besturen van de stichting en koppelt aan die
bestuurstaak de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (zie par. 11.1.2). Wanneer de
wet het bestuur in beginsel onbevoegd verklaart tot het verrichten van bepaalde
handelingen, brengt dit tegelijkertijd de onbevoegdheid tot vertegenwoordiging
ten aanzien van deze handelingen met zich mee. De wettelijke beperkingen van
de bestuursbevoegdheid betreffen de onbevoegdheid tot aan- of verkoop of tot het
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bezwaren van registergoederen.7 Registergoederen zijn onroerende goederen en te
boek gestelde schepen en luchtvaartuigen. Bij ‘bezwaren’ moet in de eerste plaats
worden gedacht aan het vestigen van een hypotheek- of pandrecht. Verder mag
het bestuur de stichting niet als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbinden
of zich sterk maken voor een derde, noch verbinden tot zekerheidstelling voor de
schuld van een derde. Wel zijn deze handelingen toegestaan als de statuten het
bestuur daartoe bevoegd verklaren. Aan die statutaire bevoegdheidstoedeling
kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld een voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting (zie par. 11.1.4 onder b).
Indien de statuten het bestuur wel bevoegd verklaren, maar aan die bevoegdheid
voorwaarden verbinden, betekent het niet in acht nemen van die voorwaarden dat
de wettelijke hoofdregel van onbevoegdheid van het bestuur tot het verrichten van
de hier bedoelde handelingen weer geldt. Dat wil zeggen dat de beperkingen in de
bevoegdheid van het stichtingsbestuur door de stichting aan de derde kunnen
worden tegengeworpen. Stel dat een stichting woningbouwcorporatie statutair zou
bepalen dat het bestuur slechts tezamen met de voorzitter van de raad van toezicht
bevoegd is over te gaan tot vervreemding van onroerend goed, dan zal de onbevoegdheid van het bestuur, wanneer deze zonder de voorzitter van de raad van
toezicht optreedt, met succes aan de derde kunnen worden tegengeworpen.
b. Statutaire beperkingen
Behalve aan het bestuur kunnen de statuten ook algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid aan individuele bestuurders toekennen. Wanneer dit ook daadwerkelijk
geschiedt, is deze bevoegdheid onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de
wet niet anders voortvloeit. Deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor
een individuele bestuurder kan, met werking tegenover derden, in die zin worden
beperkt dat statutair wordt bepaald dat de bestuurder niet bevoegd is alleen op te
treden, maar slechts mag handelen samen met een andere bestuurder of samen
met een niet-bestuurder. Deze beperkingen van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder vloeien uit de wet voort en kunnen aan derden
worden tegengeworpen.8 Deze bepalingen hebben, zoals dat heet, externe werking.
Dit geldt dus niet voor statutaire beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van individuele bestuurders, die niet op de wet zijn gebaseerd. Zo heeft een
statutaire beperking van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging door een bestuurder tot een bepaald bedrag geen externe werking. Wanneer een bestuurder een
vertegenwoordigingshandeling verricht waarbij dit bedrag wordt overschreden,
kan de stichting de onbevoegdheid van de bestuurder niet aan de derde tegenwerpen. Ook andere statutaire beperkingen in de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders, zoals de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot een bepaalde categorie transacties, hebben slechts werking als interne instructies. Hetzelfde geldt voor de statutaire bepaling waarin de bevoegdheid van
de bestuurder af hankelijk wordt gesteld van een voorafgaande goedkeuring of
machtiging door een ander orgaan zoals bijvoorbeeld de raad van toezicht wanneer
die zou zijn ingesteld.
7.
8.

Art. 2:291 lid 2 BW.
Art. 2:292 lid 2 jo. lid 3 BW.
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Ons wettelijk stelsel brengt mee dat als een bestuurder op grond van de statuten
bevoegd is, hij altijd algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, tenzij de
wet het tegendeel bepaalt (zie par. 11.1.2). Dit betekent dat slechts op de wet gebaseerde statutaire beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van individueel bevoegde bestuurders werking tegenover derden hebben. Men denke hier
aan een twee-handtekeningen-clausule, waarbij statutair is bepaald dat de bestuurder slechts bevoegd is wanneer hij samen met een collega (of eventueel een nietbestuurder) optreedt. Zou de bestuurder optreden zonder inachtneming van deze
beperking, dan kan de stichting zich succesvol tegenover de wederpartij beroepen
op het onbevoegd handelen van zijn bestuurder en dus opbrengen dat er geen
binding is van de op deze wijze onbevoegd vertegenwoordigde stichting. Hier geldt
het vereiste dat de beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze
bestuurder is ingeschreven in het Handelsregister (vgl. par. 11.1.9).
Voorbeeld 1
In de statuten van een stichting, waarvan het bestuur bestaat uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, is de clausule opgenomen dat, naast het
bestuur als college, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk de stichting vertegenwoordigen en dat de penningmeester bevoegd is kwijting te verlenen en te beschikken over de bankrekening. Deze clausule brengt met zich mee dat, terwijl de
voorzitter en de secretaris alleen samen de stichting kunnen verbinden, de penningmeester tot alle handelingen alleen bevoegd is, omdat de beperking van zijn
vertegenwoordigingsmacht tot het verlenen van kwijting en het doen van betalingen
niet op de wet is gebaseerd en dus alleen intern werkt. Een ongewilde consequentie
die voorkomen kan worden door:
– de penningmeester niet in de statuten als bestuurder aan te merken; en
– de penningmeester (als niet-bestuurder) een volmacht te verlenen voor deze
handelingen.
Zie punt c hierna voor de uitzondering op de regel dat een bestuurder alleen of
samen met een ander altijd tot alle rechtshandelingen bevoegd is.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders wordt ook beperkt door de
doelomschrijving in de statuten, omdat hiermee het terrein van de werkzaamheden
van de stichting wordt afgebakend. Handelen bestuurders buiten dit terrein, dan
kan, in theorie, door de stichting onder omstandigheden een beroep op doeloverschrijding worden gedaan. Zie voor het begrip doeloverschrijding par. 11.1.11.
Voorbeeld 2
In de statuten van een stichting is bepaald dat, naast het bestuur, tevens tot vertegenwoordiging bevoegd zijn: bestuurder A onbeperkt, bestuurder B tot € 10 000,
bestuurder C en D gezamenlijk onbeperkt. Indien C zonder medewerking van D
een vertegenwoordigingshandeling verricht, zal de stichting zich, indien de statutaire bevoegdheidsbeperking is ingeschreven in het Handelsregister, op de onbevoegdheid van C kunnen beroepen. De beperking van diens bevoegdheid is immers
een uit de wet voortvloeiende beperking.9 Indien bestuurder B op naam en voor
9.
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rekening van de stichting een computer koopt ter waarde van € 12 000, zal de
stichting zich niet tegenover de verkoper op de onbevoegdheid van B kunnen beroepen. De beperking van diens bevoegdheid tot een bedrag van € 10 000 is geen
wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking.
c. Beperkingen krachtens volmacht
Aan een bestuurder van een stichting die niet afzonderlijk tot vertegenwoordiging
bevoegd is, kan door het bestuur als college of door de wel bevoegde bestuurder(s)
een doorlopende, beperkte volmacht worden verleend, bijvoorbeeld tot een bepaald
bedrag of tot een bepaalde categorie transacties. Deze beperkingen in de volmacht
hebben in beginsel externe werking en kunnen dus aan de wederpartij van de
stichting worden tegengeworpen. Het wettelijke systeem wordt door deze extra
mogelijkheid voor de niet individueel bevoegde bestuurder niet aangetast omdat
de bevoegdheid niet berust op de statuten, maar op een volmacht (zie par. 11.1.2).
Voorbeeld
Het bestuur van een stichting bestaat uit X, Y en Z. Statutair is bepaald dat de
stichting (naast het bestuur) wordt vertegenwoordigd door de gezamenlijk handelende bestuurders X en Y. Denkbaar is dat X en Y gezamenlijk aan Z een volmacht
geven om de stichting te vertegenwoordigen tot een bedrag van € 10 000. Stel dat
Z een machine koopt voor een aanmerkelijk hoger bedrag. In dat geval kan de
stichting zich op de onbevoegdheid van Z beroepen, nu hij handelde op basis van
een rechtsgeldig verleende beperkte volmacht, terwijl deze beperking werd overschreden. Het is verstandig bij gebruikmaking van deze mogelijkheden de volmacht
in te schrijven in het Handelsregister (zie par. 11.1.9).
In de literatuur wordt de in dit voorbeeld beschreven volmachtconstructie wel betwist, omdat de stichting op deze manier niet gebonden zou zijn, terwijl de wederpartij dit, nu Z bestuurder was, wel zou mogen verwachten. Hiertegenover kan
echter worden gesteld dat de beperking in de volmacht van Z in dit kader geen
beperking van zijn bevoegdheid is, maar een uitbreiding, nu hij ingevolge de statuten in het geheel geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft en derden in beginsel geacht worden de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders te
controleren.10
11.1.6

Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van anderen dan
bestuurders

Met ‘anderen’ wordt bedoeld iedere niet-bestuurder, dus zowel mensen in dienst
van de stichting als buitenstaanders (zie par. 11.1.2 onder b). Ongeacht of deze
vertegenwoordigers hun bevoegdheid ontlenen aan de statuten (statutaire volmacht)
of aan een volmacht, geldt dat hun bevoegdheid naar keuze beperkt kan worden
en dat deze beperkingen aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen, mits
alles op de juiste wijze is ingeschreven indien daartoe een verplichting bestaat.
Voor vertegenwoordigers die hun bevoegdheid ontlenen aan de statuten bestaat
deze verplichting altijd, voor gevolmachtigden geldt dat de volmacht in het Han10.

Zie voor de regeling van vertegenwoordiging bij volmacht art. 3:60 e.v. BW.
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delsregister kan worden ingeschreven (zie par. 11.1.9). Wanneer een niet-bestuurder
voor de stichting optreedt op basis van een gewone volmacht, zal degene met wie
wordt gehandeld in beginsel steeds de (grenzen van de) volmacht moeten controleren.11
Voorbeeld
Indien statutair is bepaald dat X, niet zijnde bestuurder van de stichting, bevoegd
is de stichting te vertegenwoordigen bij transacties die het belang van € 10 000
niet te boven gaan, en X koopt een computer voor een bedrag van € 15 000, dan
kan de stichting zich met succes tegenover de leverancier beroepen op de onbevoegdheid van X.
11.1.7

Vertegenwoordigingsbevoegdheid; samenvatting

Het systeem van de wet houdt in dat zowel het bestuur als college, als individuele
bestuurders algemeen vertegenwoordigingsbevoegd kunnen zijn, voor zover uit
de wet niet anders blijkt. Individuele bestuurders zijn slechts algemeen vertegenwoordigingsbevoegd wanneer deze bevoegdheid door de statuten wordt toegekend.
Deze algemene bevoegdheid kan statutair worden beperkt. Zodanige beperking
heeft slechts effect tegenover de derde (externe werking) wanneer de statutaire
beperking op een uit de wet voortvloeiende beperking van vertegenwoordigingsmacht is gebaseerd. Men moet hier dan vooral denken aan de statutaire toepassing
van de wettelijke regeling dat de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
een individueel bestuurder kan worden beperkt door hem statutair slechts tezamen
met een andere bestuurder of met een derde bevoegd te verklaren. Een ander
voorbeeld wordt gevonden in de wettelijke beperking dat de stichting slechts registergoederen kan verkrijgen voor zover de statuten dat toestaan. Als statutair is bepaald dat bestuurder Z slechts registergoederen kan aankopen met toestemming
van de raad van toezicht, of indien de transactieprijs een belang van € 200 000 niet
te boven gaat, is dat een beperking van de vertegenwoordigingsmacht die op de
wet is gebaseerd. Zodanige beperking heeft dus externe werking. Dit systeem brengt
met zich dat, wanneer het gaat om vertegenwoordiging door een bestuurder, statutaire beperkingen van zijn bevoegdheid slechts in uitzonderingsgevallen kunnen
worden tegengeworpen, namelijk alleen wanneer de statutaire beperking (die gepubliceerd is) op een wettelijke regeling is gebaseerd (uit de wet voortvloeiende
beperking van vertegenwoordigingsmacht).12
Dit systeem wijkt af van de situatie waarin een niet-bestuurder de stichting vertegenwoordigt. In dat geval is er sprake van vertegenwoordiging op basis van een
volmacht en dan geldt dat beperkingen in de volmacht in beginsel steeds aan de
derde kunnen worden tegengeworpen, zeker wanneer de volmacht (met zijn beper11.
12.
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Zie voor de regeling van vertegenwoordiging bij volmacht art. 3:60 e.v. BW.
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kingen) in het Handelsregister is gepubliceerd. Is dat niet het geval, dan zal degene
die met de vertegenwoordiger handelt de (grenzen van de) volmacht moeten controleren. Bij de vraag hoever deze controle moet gaan, spelen de normen van wat
in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht een belangrijke rol.
Voorbeeld
Het bestuur van een stichting verleent zijn personeelslid X een volmacht om auto’s
ten behoeve van het personeel te leasen. De eerste maal zal de leasemaatschappij
de volmacht van X checken bij het bestuur van de stichting. Vervolgens worden
regelmatig auto’s voor de stichting door X geleased. Op zeker moment wordt X
ontslagen als personeelslid en wordt zijn volmacht ingetrokken. Wanneer X vervolgens (onbevoegd) auto’s least op naam en voor rekening van de stichting, zal die
stichting aan deze overeenkomsten gebonden zijn. De normen van maatschappelijk
verkeer en redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat de derde (de leasemaatschappij) niet elke keer opnieuw de volmacht behoeft te checken. In deze situatie
is de stichting gehouden om aan de derde mede te delen dat de volmacht is ingetrokken en dat X dus niet meer voor haar mag optreden. Dit is niet anders wanneer
de volmacht in het Handelsregister zou zijn ingeschreven en de stichting de inschrijving van de volmacht, bij het ontslag van X, zou doorhalen. In het maatschappelijk
verkeer kan van een derde niet worden verwacht dat hij steeds opnieuw het Handelsregister checkt om te zien of in de inschrijving niets is veranderd. Ook in dat
geval is dus sprake van gebondenheid van de stichting.
11.1.8

Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang

De wetgever heeft bij de stichting voor het vraagstuk van het tegenstrijdige belang
geen regeling getroffen. Van tegenstrijdig belang is sprake indien een bestuurder die
de rechtspersoon vertegenwoordigt tevens de wederpartij is, dan wel belanghebbende bij die wederpartij is. Voorbeeld: het bestuur of een bestuurder van een stichting
koopt voor de stichting een auto die zijn privé-eigendom is. Men spreekt hier van
een direct tegenstrijdig belang. In theorie staan de financiële belangen van de
stichting op het spel, nu de bestuurder, als het tegenzit, bereid is een te hoge prijs
voor de auto te betalen. Ook kan men denken aan een bestuurder die de arbeidsvoorwaarden bepaalt van een nieuw personeelslid die zijn schoonzoon is. Men
spreekt hier wel over een indirect tegenstrijdig belang. In de praktijk speelt het
vraagstuk met name bij een stichting die een onderneming drijft. Anders dan bij
de andere rechtspersonen van Boek 2 BW kent de wet thans geen regeling die ziet
op het niet mogen deelnemen aan de besluitvorming door een bestuurder die is
besmet met een direct of indirect tegenstrijdig belang.13 Wel is van groot belang
dat de situatie wordt vermeden waarin bestuurders of toezichthouders zich op
deze wijze ten koste van het stichtingsvermogen kunnen verrijken dan wel de
schijn van een handelen met tegenstrijdig belang op zich laden. Men kan denken
aan een statutaire voorziening die voorschrijft dat bij een tegenstrijdig belang
tussen een bestuurder en de stichting, de desbetreffende bestuurder zich van betrokkenheid bij besluiten over aankoop of prijs dient te onthouden. Ook is denkbaar
dat statutair wordt bepaald dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang noch
13.

Zie bij de B.V. art. 2:129 en art. 2:239 lid 6 BW.
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het hele bestuur vertegenwoordigingsbevoegd is dan wel, bijvoorbeeld, dat die bestuurder in het kader van de transactie niet vertegenwoordigingsbevoegd is, maar
dat de overige bestuurders moeten optreden. Ook kan statutair een regeling worden
opgenomen volgens welke, in geval van een tegenstrijdig belang, noch het bestuur
noch enige bestuurder bevoegd is, maar de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
te berusten bij een ander orgaan, bijvoorbeeld de raad van toezicht. In het verlengde
van deze regeling zal steeds statutair de plicht moeten zijn opgenomen tot het
melden van (potentieel) tegenstrijdige belangen aan het toezichthoudend orgaan.
Deze statutaire beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders kunnen niet aan derden worden tegengeworpen. Nu het
stichtingenrecht geen regeling van het tegenstrijdig belang kent, zou het hier gaan
om een statutaire beperking van vertegenwoordigingsmacht die niet op de wet is
gebaseerd. Zo’n statutaire beperking kan niet met succes aan derden worden tegengeworpen (zie par. 11.1.5 onder b). Dit zou slechts anders zijn wanneer de derde
niet te goeder trouw is, en dat zal in ons voorbeeld niet het geval zijn. De bestuurder
van de stichting transactioneert in feite immers met zichzelf. Op dit moment is
wetgeving in voorbereiding die (met name) ziet op de ‘governance’ van verenigingen
en stichtingen. In dat wetsvoorstel14 wordt in de algemene titel een regeling voorgesteld voor alle rechtspersonen, waarin wordt bepaald hetgeen nu bij N.V. en B.V.
is bepaald, namelijk dat bestuurders niet deel mogen nemen aan beraadslaging en
besluitvorming in geval van een direct of indirect tegenstrijdig belang.15 Wanneer
alle stichtingsbestuurders met een tegenstrijdig belang zijn besmet, wordt volgens
de voorgestelde tekst het besluit genomen door het toezichthoudend orgaan.
Wanneer zo’n orgaan niet is ingesteld kan toch rechtsgeldig worden besloten bij
besluit van het bestuur, maar moeten de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag lagen, schriftelijk worden vastgelegd, tenzij de statuten anders bepalen.16
Het gaat hier om een interessante regeling die bestuurders met een tegenstrijdig
belang dwingt om na te denken over de voorgenomen transactie en hen, bij ongerechtvaardigde transacties, kwetsbaar maakt in het kader van mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de stichting.
11.1.9

Inschrijving van gegevens

De regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt mede bepaald door de
regeling van registratie en openbaarmaking van gegevens omtrent de stichting.
Iedere stichting moet worden ingeschreven in het (openbare) Handelsregister dat
wordt gehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar de stichting
is gevestigd. In het Handelsregister worden onder meer ingeschreven:
– de naam van de stichting en haar statutaire zetel;
– de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag
waarop hij bij de stichting als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij
bevoegd is de stichting alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;
14.
15.
16.

226

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
Het nieuw voorgestelde lid 3 van art. 2:9 BW is gelijkluidend aan de huidige regeling bij N.V. en
B.V. opgenomen in art. 2:129 en art. 2:239 lid 6 BW.
Het voorgestelde art. 2:9 lid 5 BW.

HOOFDSTUK 11

VERTEGENWOORDIGING

–

11.1

de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten
bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de
bevoegdheid.

De wettelijke regeling houdt in dat de gevolgen van niet-inschrijving dan wel onjuiste of onvolledige inschrijving voor risico van de stichting komen en dat de wederpartij die niet op de hoogte was van de ware stand van zaken, beschermd wordt,
ongeacht of hij het register heeft geraadpleegd. Anderzijds is het zo dat, als de gegevens juist en volledig zijn ingeschreven, de wederpartij zich niet kan beroepen
op onbekendheid met die gegevens.
Voorbeeld
Statutair zijn twee bestuurders van een stichting gezamenlijk bevoegd verklaard.
Bij de inschrijving in het register valt het woord ‘gezamenlijk’ weg. De wederpartij
mag nu aannemen dat ieder der bestuurders afzonderlijk bevoegd is tot alle handelingen.
Het verdient aanbeveling ook plaatsvervangende bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid in het Handelsregister in te schrijven.
11.1.10 Onbevoegde vertegenwoordiging
Handelt iemand namens een stichting, maar mist hij daartoe de bevoegdheid en
is die onbevoegdheid aan derden tegen te werpen (zie par. 11.1.5 en 11.1.6), dan
is die stichting in beginsel niet aan de desbetreffende rechtshandeling gebonden.
Aan een van de twee voorwaarden voor rechtsgeldige vertegenwoordiging (zie par.
11.1.1) is immers niet voldaan. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen:
a. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het kan zijn dat degene met wie de onbevoegde vertegenwoordiger heeft gehandeld
er, gezien de omstandigheden, van uit mocht gaan dat de vertegenwoordiger wél
bevoegd was. Dat is het geval indien de stichting de schijn van bevoegdheid heeft
gewekt, waarop die persoon is afgegaan en ook mocht afgaan. Die schijn zal dan
moeten zijn opgewekt door het bestuur. Zijn de bestuurders afzonderlijk tot vertegenwoordiging bevoegd (zie par. 11.1.2 onder a), dan kan een door één bestuurder
opgewekte schijn de ongeldigheid van de rechtshandeling opheffen. Meer in het
algemeen kan er sprake zijn van een door de stichting opgewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid als de handelingen die tot het opwekken van die schijn
leidden, aan de stichting kunnen worden toegerekend. Denkbaar is dus dat de
schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgewekt door andere
bij de stichting betrokken functionarissen dan de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders. Zo is het niet uitgesloten dat de, bijvoorbeeld door invloedrijke leden
van de raad van toezicht van een stichting, gewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bepaalde persoon, leidt tot de conclusie van gebondenheid van de stichting. De handelingen die zulk een gerechtvaardigd vertrouwen
in de bevoegdheid van die persoon opwekken, moeten dan wel aan de stichting
kunnen worden toegerekend.
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Voorbeeld
Een werknemer van een stichting wordt door het bestuur gevraagd uit te kijken
naar een nieuwe computer. Hij krijgt van het bestuur een brief mee waarin de
eisen die aan de computer worden gesteld, omschreven staan. Uit die brief zou de
wederpartij kunnen afleiden dat de werknemer bevoegd is namens de stichting
een contract af te sluiten; de stichting kan onder omstandigheden aan de door de
werknemer gesloten koopovereenkomst gebonden zijn omdat de opgewekte schijn
van bevoegdheid aan haar wordt toegerekend.
b. Bekrachtiging
Zou de stichting er geen bezwaar tegen hebben om gebonden te zijn aan de onbevoegd verrichte rechtshandeling, dan kan dit aan de wederpartij worden medegedeeld. De stichting bekrachtigt dan de rechtshandeling, waardoor de onbevoegdheid
wordt opgeheven. De bekrachtiging zal moeten geschieden door een verklaring
van degene die wél bevoegd is tot vertegenwoordiging van de stichting. Deze bekrachtiging hoeft niet altijd uitdrukkelijk plaats te vinden. Verricht de stichting
uitvoeringshandelingen ten aanzien van een onbevoegd gesloten overeenkomst,
dan mag de wederpartij daaruit afleiden dat de stichting gebonden wenst te zijn.
Men noemt dit stilzwijgende bekrachtiging.
Voorbeeld
Indien een onbevoegd vertegenwoordiger op naam en voor rekening van de stichting
een auto koopt en die auto wordt vervolgens door de stichting benut, dan kan uit
dat feitelijk handelen door de rechtspersoon de bekrachtiging van de onbevoegd
verrichte handeling worden afgeleid.
Het enkele feit dat de transactie voordelig uitvalt voor de stichting, heft op zichzelf
de onbevoegdheid niet op.
11.1.11 Doeloverschrijding
De onbevoegdheid tot vertegenwoordiging kan ook voortvloeien uit het feit dat de
desbetreffende handeling niet valt onder het statutaire doel van de stichting (zie
par. 1.2.7). Dit geval kan zich niet alleen voordoen ten aanzien van personen die
niet bevoegd zijn tot vertegenwoordiging, maar ook ten aanzien van personen die
juist wel die bevoegdheid hebben. In al deze gevallen kan de onbevoegdheid niet
worden opgeheven door bekrachtiging (zie par. 11.1.10 onder b).
Een door de stichting verrichte rechtshandeling is vernietigbaar indien daardoor
het doel van de stichting wordt overschreden. Bij doeloverschrijding kan slechts
de rechtspersoon een beroep op de vernietigbaarheid doen. Dat beroep kan alleen
tegenover de derde werken als deze wist, of zonder eigen onderzoek had moeten
weten, dat door de handeling het doel werd overschreden. Het enkele feit dat de
doelstelling als onderdeel van de statuten is gepubliceerd in het Handelsregister,
is niet voldoende om te mogen aannemen dat de derde van de strijdigheid van de
handeling met de doelstelling op de hoogte was.
Onbevoegdheid voortvloeiend uit doeloverschrijding zal niet snel kunnen worden
aangenomen.
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11.1.12 Bescherming van de wederpartij
De wetgever heeft beoogd de wederpartij die handelt met een rechtspersoon zo
goed mogelijk te beschermen. Dit blijkt met name uit het wettelijk stelsel van
vertegenwoordiging en uit de stringente publicatievoorschriften die voor alle
rechtspersonen gelden. De gedachte bij de totstandkoming van de vertegenwoordigingsregeling is geweest dat de wederpartij ervan uit moet kunnen gaan dat indien
wordt gehandeld met een in de statuten (mede)bevoegd verklaarde bestuurder van
een rechtspersoon, deze tot alle handelingen bevoegd is, hetzij afzonderlijk, hetzij
gezamenlijk met een bestuurder of een ander (niet-bestuurder). De wederpartij
moet in de statuten, die bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen, controleren
of deze (mede)bevoegdheid bestaat, maar hoeft die statuten niet na te pluizen op
eventuele andere beperkingen van de bevoegdheid. Het risico van het onbevoegd
optreden van zo’n in beginsel bevoegd verklaarde bestuurder is voor rekening van
de rechtspersoon en deert de wederpartij niet omdat andere statutaire beperkingen
van de bevoegdheid geen externe werking hebben, dat wil zeggen dat daarop door
de rechtspersoon geen beroep kan worden gedaan en dat deze beperkingen geen
invloed hebben op de gebondenheid van de rechtspersoon. Hierop geldt één uitzondering, namelijk het geval waarin de wederpartij heel goed weet dat een bestuurder tot een handeling onbevoegd is, maar desondanks met hem handelt. In
dat geval kan de wederpartij, wanneer de rechtspersoon een beroep doet op de
onbevoegdheid van de bestuurder, niet tegenwerpen dat haar dat niet deert met
als argument dat zo’n beperking geen externe werking heeft. De mogelijkheid dat
aan een niet zelfstandig bevoegde bestuurder een volmacht wordt verleend en beperkingen in de volmacht wél aan de wederpartij worden tegengeworpen, is in
overeenstemming met het wettelijk stelsel, omdat de wederpartij uit de statuten
te weten kan komen dat deze bestuurder niet afzonderlijk mag optreden en dat
hij dus op zijn hoede moet zijn als dat toch gebeurt (zie par. 11.1.5 onder b).
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Hoofdstuk 12
Vertegenwoordiging van de vereniging,
de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij
Prof. mr. C.A. Schwarz

12.1

Vertegenwoordiging

12.1.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de vertegenwoordiging van de vereniging behandeld. Het
behandelde is van overeenkomstige toepassing op vertegenwoordiging van de
coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (OWM), met uitzondering van
het feit dat bij coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappijen, anders dan bij
de vereniging, het bestuur c.q. individueel vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders ook steeds bevoegd zijn tot het aangaan van onroerendgoedtransacties. Anders
geformuleerd, bij coöperatie en OWM behoort het aangaan van dit type transacties,
anders dan bij de vereniging, tot de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van bestuur of bestuurder(s).1 Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over vertegenwoordiging van de vereniging, geldt dit ook voor de coöperatie en OWM.
Wanneer de wettelijke regeling voor laatstbedoelde rechtspersonen afwijkt, wordt
dit vermeld.
De vereniging is een zelfstandig rechtssubject. Dit impliceert dat de vereniging als
afzonderlijke eenheid kan deelnemen aan het economisch en rechtsverkeer. Voor
die deelneming is een menselijk handelen vereist dat geldt als handelen van de
rechtspersoon. Dit noemt men vertegenwoordiging. Deze constructie is nodig omdat
de rechtspersoon zelf in fysieke zin niet kan handelen. Het begrip vertegenwoordiging
betekent dus het toerekenen van rechtshandelingen aan een ander dan de handelende persoon. Degene die handelt namens de vereniging noemt men vertegenwoordiger.
Voor toerekening van rechtshandelingen aan een vereniging is vereist:
a. dat de vertegenwoordiger heeft gehandeld op naam en voor rekening van de
vereniging; en
b. dat de vertegenwoordiger bevoegd was die handelingen te verrichten.
12.1.2

Vertegenwoordiging door bestuurders

a. Hoofdregel is volgens de wet dat de vereniging door het bestuur als geheel wordt
vertegenwoordigd.2 Dat betekent dat als het bestuur bijvoorbeeld bestaat uit een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris, zij slechts gezamenlijk tot verte1.
2.

Art. 2:53a BW bepaalt dat art. 2:44 lid 2 BW niet van toepassing is bij coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij.
Art. 2:45 lid 1 BW.
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genwoordiging bevoegd zijn en dus alleen gezamenlijk kunnen optreden. Om dit
praktische bezwaar te ondervangen, kunnen de bestuurders elkaar volmachten
verlenen.
Is een van de bestuurders een rechtspersoon, dan zal deze op zijn beurt daarbij op
juiste wijze vertegenwoordigd moeten worden, dus in beginsel door alle bestuurders
van die rechtspersoon, dan wel door een gemachtigde van die bestuurders. De regel
beschermt tegen eigenmachtig optreden van een van de bestuurders.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, tenzij uit de wet blijkt dat die bevoegdheid niet bij het bestuur berust. Het is dus niet mogelijk de vertegenwoordigingsbevoegdheid statutair aan het bestuur, als college, te ontnemen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als geheel is altijd een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, dat wil zeggen een bevoegdheid tot alle
handelingen, tenzij uit de wet beperkingen voortvloeien (zie par. 12.1.5 onder a).
Indien er slechts één bestuurder is, berust de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid bij deze bestuurder, ongeacht de bepalingen daaromtrent in de statuten.
b. De statuten kunnen bepalen dat vertegenwoordigingsbevoegdheid behalve aan
het bestuur mede kan toekomen aan een of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk,
hetzij gezamenlijk.3 Het gaat hier om een extra vertegenwoordigingsbevoegdheid,
naast die van het bestuur als college. Ook een combinatie van een of meer bestuurders tezamen met een niet-bestuurder is mogelijk. Deze niet-bestuurder kan een
in de statuten met naam genoemd persoon zijn, maar ook een slechts met een bepaalde kwaliteit aangeduide functionaris.
Aan een niet, althans niet afzonderlijk, bevoegde bestuurder kan door het bestuur
een volmacht worden verleend (zie par. 12.1.4 onder b). De gedachte is dat op deze
wijze niet wordt afgedaan aan enige bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de
betrokkene, want die is er immers niet. De rol van de door het bestuur of door een
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder aan deze persoon verleende volmacht,
is dat er een bevoegdheid tot vertegenwoordiging ontstaat die er voordien niet was.
De derde wordt dus beschermd doordat hij, het Handelsregister raadplegend, weet
dat de bestuurder niet algemeen vertegenwoordigingsbevoegd is, en dat er dus alleen
maar van vertegenwoordiging op basis van volmacht sprake kan zijn. Dit zal aanleiding vormen om de bevoegdheid van de vertegenwoordiger te controleren.
12.1.3

Plaatsvervangende bestuurders

In de praktijk van het verenigingenrecht treffen we regelmatig de statutaire voorziening aan dat bij belet of ontstentenis van het bestuur plaatsvervangende bestuurders optreden. Ook de wet zelf houdt rekening met plaatsvervangende bestuurders
bij de vereniging (zie par. 9.1.17). De statuten kunnen hiervoor een voorziening
treffen door plaatsvervangende bestuurders aan te wijzen. Deze plaatsvervangers
functioneren alleen als de bestuurder die zij moeten vervangen niet in staat is zijn
functie uit te oefenen. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen kan in de statuten
3.
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worden bepaald dat hiertoe een vaststelling van ten minste twee bestuursleden
vereist is. Voor de bestuursleden die in functie benoemd zijn, kan ook de benoeming
van de plaatsvervangers in functie plaatsvinden, zodat duidelijk is wie bevoegd is
tot vervanging en vertegenwoordiging. Is de afwezige bestuurder bevoegd tot (mede)vertegenwoordiging, dan is de plaatsvervanger dat automatisch ook en moet
deze, net als de bestuurder, worden ingeschreven in het Handelsregister (zie par.
12.1.9). Treedt de plaatsvervanger op namens de vereniging, terwijl er geen sprake
is van langdurige afwezigheid van de bestuurder die hij moet vervangen, dan
overtreedt hij daarmee zijn bevoegdheid, maar dit zal niet aan de onkundige derde
tegengeworpen kunnen worden (geen externe werking) omdat deze mocht afgaan
op de inschrijving in de registers (zie par. 12.1.9). Men kan de plaatsvervanger ook
tot permanent bestuurslid maken en intern afspreken dat hij zijn functie alleen
uitoefent als plaatsvervanging noodzakelijk is. Op deze intern gemaakte afspraken
kan tegenover derden geen beroep worden gedaan, maar deze constructie heeft
als voordeel dat de plaatsvervanger als bestuurslid alle stukken krijgt, zodat hij
goed op de hoogte is op het moment waarop hij moet inspringen of waarop een
vacature ontstaat. In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt
een statutaire regeling van belet of ontstentenis voor alle rechtspersonen, dus ook
de vereniging, verplicht.4
12.1.4

Vertegenwoordiging door anderen dan bestuurders

a. De wet biedt de mogelijkheid dat de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid
toekennen aan anderen dan bestuurders.
In par. 12.1.2 onder b kwamen wij de vertegenwoordiger/niet-bestuurder al tegen
die tezamen met een bestuurder van de vereniging bevoegd is. Maar ook kunnen
de statuten aan een niet-bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid
toekennen (statutaire volmacht).5 Die bevoegdheid kan statutair beperkt worden tot
bepaalde handelingen of tot een bepaald bedrag. Ook hier geldt dat deze niet-bestuurders door de statuten met naam en toenaam kunnen worden genoemd, maar
praktischer is het als dat gebeurt in een bepaalde kwaliteit of functie. Bij de vereniging kan men in dit verband denken aan een directeur/niet-bestuurder van een
grote not-for-profitorganisatie, bijvoorbeeld een school.
b. Een andere mogelijkheid is dat het bestuur aan een niet-bestuurder een volmacht
verstrekt om de vereniging te vertegenwoordigen. Een dergelijke volmacht kan
zowel aan een buitenstaander verleend worden als aan iemand in dienst van de
vereniging. Zij hoeft niet per se uitdrukkelijk te worden verleend, maar kan ook
besloten liggen in een bepaalde aanstelling of functie. Het kan een algemene volmacht zijn, dat wil zeggen vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het verrichten van
alle handelingen. Maar er kunnen ook beperkingen aan de volmacht worden gesteld,
bijvoorbeeld tot bepaalde handelingen of tot een bepaald bedrag. De volmacht kan
voor onbepaalde tijd worden verleend (doorlopende volmacht) of beperkt zijn tot
een bepaald tijdvak, dan wel voor het verrichten van één specifieke transactie (in-

4.
5.

Zie art. 9 lid 6 BW (nieuw) Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
Art. 2:45 lid 4 BW.
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cidentele volmacht). Bij een doorlopende volmacht spreekt men wel van ‘procuratie’
terwijl de gevolmachtigde wel wordt aangeduid als ‘procuratiehouder’.
De volmacht moet worden verleend door diegenen aan wie volgens de wet de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, hetgeen betekent dat als de wettelijke
hoofdregel is aangehouden, de volmacht moet worden verleend door het voltallige
bestuur. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend aan bijvoorbeeld
één bestuurder, die dan dus, naast het bestuur als college, bevoegd is, kan ook deze
bestuurder een andere persoon een volmacht verlenen.
Het is mogelijk statutair de bevoegdheid tot volmachtverlening door het bestuur,
of een individueel bevoegd bestuurder, uit te sluiten. Men realisere zich dat een
dergelijke statutaire voorziening de slagvaardigheid van de rechtspersoon ernstig
kan beknotten. Zie overigens voor een ruimere behandeling van de volmacht
hoofdstuk 11, handelend over vertegenwoordiging bij de stichting.
12.1.5

Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders

a. Wettelijke beperkingen
De wet belast het bestuur met het besturen van de vereniging en koppelt aan die
bestuurstaak de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (zie par. 12.1.2). Waar de wet
het bestuur in beginsel onbevoegd verklaart tot het verrichten van bepaalde handelingen, brengt dit tegelijkertijd de onbevoegdheid tot vertegenwoordiging ten
aanzien van deze handelingen met zich mee. Bij de vereniging betreffen wettelijke
beperkingen van de bestuursbevoegdheid de onbevoegdheid tot aankoop of verkoop
of bezwaren van registergoederen. Registergoederen zijn onroerende goederen, te
boek gestelde schepen en luchtvaartuigen. Bij bezwaren moet in de eerste plaats
worden gedacht aan het vestigen van beperkte rechten op registergoederen, zoals
een hypotheekrecht. Verder mag de vereniging zich niet als borg of als hoofdelijk
medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een derde, noch zich verbinden tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde. Wel zijn deze handelingen
toegestaan als de statuten het bestuur daartoe bevoegd verklaren. Aan die bevoegdverklaring kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld een voorafgaande
goedkeuring door de raad van commissarissen van de vereniging. Deze wettelijke
beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur geldt niet bij
coöperatie en OWM. Bij deze organisatievormen geldt dus dat het transactioneren
door het bestuur met betrekking tot onroerend goed als hier bedoeld, behoort tot
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur en (eventueel) bestuurder(s). Dat brengt met zich dat bij die varianten op de vereniging een statutaire
beperking in de mogelijkheid tot vertegenwoordiging in het kader van onroerend
goed door bestuur of bestuurders, aan derden niet tegenwerpbaar is. 6
Wanneer statutair zou zijn bepaald dat het bestuur van de coöperatie geen onroerend goed mag aankopen, maar dat toch doet, is de coöperatie tegenover de derde
te goeder trouw gewoon verbonden. Hetzelfde zou gelden wanneer in de statuten
van de OWM zou zijn bepaald dat bestuurder Kees bevoegd is onroerend goed te
verwerven tot een bedrag van € 200 000. Wanneer Kees vervolgens een pand koopt
6.
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voor een bedrag van € 500 000, is de OWM in beginsel gewoon aan de transactie
gebonden. De statutaire bevoegdheidsbeperking van de algemene vertegenwoordigingsmacht van Kees vloeit immers niet uit de wet voort.
Indien daarentegen bij de vereniging de statuten het bestuur bevoegd verklaren
tot het verrichten van deze handelingen, maar aan die bevoegdheid voorwaarden
worden verbonden, betekent het niet in acht nemen van die voorwaarden dat de
wettelijke hoofdregel van onbevoegdheid van het bestuur tot het verrichten van
de hier bedoelde handelingen weer geldt. Nu het hier gaat om uit de wet voortvloeiende beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, werken deze tegen
derden indien er sprake is van overschrijding.
Voor een informele vereniging, ook wel aangeduid als een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid (zie par. 3.1.6), gelden naast de hiervoor besproken beperkingen
nog andere beperkingen. Deze vereniging kan namelijk geen eigenaar zijn van
onroerend goed of andere registergoederen (te boek gestelde schepen of luchtvaartuigen). Verder kan zij geen erfgenaam zijn, zodat zij geen enkel goed krachtens
erfrecht kan verkrijgen.7 Bij de informele vereniging zijn vertegenwoordigend bestuurders in beginsel naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor haar
schulden. De schuldeiser kan in beginsel kiezen wie hij aanspreekt, de vereniging
of de bestuurder(s). Wanneer de informele vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder(s) een subsidiaire. De
crediteur van de informele vereniging kan de handelend bestuurder(s) slechts dan
aanspreken wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de vereniging niet aan haar
verplichtingen zal voldoen.8 Ook voormalig bestuurders van de informele vereniging
kunnen onder omstandigheden aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde
schulden van de vereniging (zie par. 10.3.2).
b. Statutaire beperkingen
Statutair kan worden bepaald dat algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid ook
aan individuele bestuurders toekomt. Als de statuten een dergelijke bepaling bevatten, is die statutair toegekende bevoegdheid onbeperkt en onvoorwaardelijk,
voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.9 Het principe is dus dat een individuele
bestuurder, als hij statutair vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, algemeen bevoegd is. Deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts met werking
tegenover derden worden beperkt voor zover de wet de basis voor zodanige beperkingen biedt. Zie het voorbeeld hierboven ten aanzien van de bestuurder van de
vereniging die slechts beperkt bevoegd is om onroerend goed aan te schaffen en
die statutaire beperking overschrijdt. De beperking kan daarnaast liggen in de bepaling dat de bestuurder weliswaar bevoegd is, echter niet zelfstandig, maar slechts
tezamen met een medebestuurder of met een derde/niet-bestuurder. Ook deze beperkende statutaire bepalingen zijn op de wet gebaseerd.10 Bepalingen waarin is
geregeld wie van de bestuurders bevoegd is – alleen dan wel met een andere bestuurder of niet-bestuurder gezamenlijk – zijn dus aan derden tegen te werpen.
Beperkingen als bijvoorbeeld een twee-handtekeningen-clausule hebben externe
7.
8.
9.
10.

Art. 2:30 lid 1 BW.
Art. 2:30 lid 2 e.v. BW.
Art. 2:45 lid 2 en 3 BW.
Zie art. 2:45 lid 2 BW.
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werking, dat wil zeggen de rechtspersoon kan tegenover de wederpartij een beroep
doen op de onbevoegdheid als alleen wordt gehandeld, mits de statutaire beperking
is ingeschreven in het Handelsregister (zie par. 12.1.9). Statutaire beperkingen in
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders, zoals de bevoegdverklaring tot transacties die een bepaald bedrag niet te boven gaan of tot een bepaalde categorie transacties, zoals het aangaan van arbeidsovereenkomsten, hebben
slechts werking als interne instructie. Hetzelfde geldt voor de statutaire bepaling
waarin de bevoegdheid van de bestuurder af hankelijk wordt gesteld van een
voorafgaande goedkeuring of machtiging van een ander orgaan. Ons wettelijk
stelsel brengt mee dat als een bestuurder op grond van de statuten bevoegd is, hij
altijd algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, tenzij de wet het tegendeel
bepaalt.
Voorbeeld 1
In de statuten van een vereniging, waarvan het bestuur bestaat uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, is de clausule opgenomen dat, naast het
bestuur als college, de voorzitter en de secretaris gezamenlijk de vereniging vertegenwoordigen en dat de penningmeester bevoegd is kwijting te verlenen en te beschikken over de bankrekening. Deze clausule brengt, wellicht onbedoeld, met
zich mee dat, terwijl de voorzitter en de secretaris alleen samen de vereniging
kunnen verbinden, de penningmeester tot alle handelingen alleen bevoegd is,
omdat de beperking tot kwijtingverlening en het doen van betalingen alleen intern
werkt.
Zie punt c hierna voor de uitzondering op de regel dat een bestuurder alleen of
samen met een ander altijd tot alle rechtshandelingen bevoegd is.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders wordt ook beperkt door de
doelomschrijving in de statuten, omdat hiermee het terrein van de werkzaamheden
van de vereniging wordt afgebakend.11 Handelen bestuurders buiten dit terrein,
dan kan door de vereniging onder omstandigheden een beroep op doeloverschrijding
worden gedaan. Zie voor het begrip doeloverschrijding par. 12.1.11.
Voorbeeld 2
In de statuten van een vereniging is bepaald dat, naast het bestuur, tevens tot vertegenwoordiging bevoegd zijn:
– bestuurder A onbeperkt;
– bestuurder B tot € 10 000;
– bestuurder C en D gezamenlijk onbeperkt.
Indien in dit geval C zonder medewerking van D een vertegenwoordigingshandeling
stelt, zal de vereniging, wanneer correcte inschrijving in het Handelsregister heeft
plaatsgevonden, zich op de onbevoegdheid van C kunnen beroepen. Deze beperking
van diens bevoegdheid vloeit immers uit de wet voort.12 Wanneer B voor de vereniging een computer koopt voor € 15 000, zal de vereniging zich niet op de onbe11.
12.
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voegdheid van B kunnen beroepen. De beperking van deze bevoegdheid tot een
bedrag van € 10 000 is geen wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking.13
c. Beperkingen krachtens volmacht
Aan een bestuurder van een vereniging die niet afzonderlijk tot vertegenwoordiging
bevoegd is, kan door het bestuur als college of door de wel bevoegde bestuurders
een doorlopende beperkte volmacht worden verleend, bijvoorbeeld tot een bepaald
bedrag of tot een bepaalde categorie transacties. Deze beperkingen in de volmacht
hebben in beginsel externe werking en kunnen dus aan de wederpartij van de
vereniging worden tegengeworpen.14 Het wettelijke systeem wordt door deze extra
mogelijkheid voor de niet-individueel bevoegde bestuurder niet aangetast omdat
de bevoegdheid niet berust op de statuten, maar op een volmacht.
Voorbeeld
Bestuurder Jan is in de statuten uitsluitend tezamen met bestuurder Kees bevoegd
verklaard om de vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging
bestaat uit Jan, Kees en Henk en gezamenlijk verlenen zij aan Jan een doorlopende
volmacht voor transacties tot € 100 000. Jan overschrijdt de bevoegdheid door bij
Hamers een machine voor € 125 000 te kopen. De vereniging kan nu met succes
een beroep doen op het feit dat Jan volgens de statuten alleen samen met Kees mag
handelen. Daarnaast mocht hij op basis van een volmacht zelfstandig handelen
tot een bedrag van € 100 000. Nu de volmacht is overschreden, zou de vereniging
zich op de onbevoegdheid van Jan kunnen beroepen en daarmee gebondenheid
jegens Hamers kunnen tegenspreken. Om dit beroep te doen slagen, is het verstandig
de volmacht in te schrijven in het Handelsregister (zie par. 12.1.9).
In de literatuur wordt de mogelijkheid van deze volmachtconstructie met werking
tegenover derden wel betwist.
12.1.6

Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van anderen dan
bestuurders

Met ‘anderen’ wordt bedoeld iedere niet-bestuurder, dus zowel mensen in dienst
van de vereniging als buitenstaanders (zie par. 12.1.2 onder b). Ongeacht of deze
vertegenwoordigers hun bevoegdheid ontlenen aan de statuten of aan een volmacht,
geldt dat hun bevoegdheid naar keuze beperkt kan worden en dat deze beperkingen
aan de wederpartij kunnen worden tegengeworpen, mits alles op de juiste wijze
is ingeschreven indien daartoe een verplichting bestaat.
Voor vertegenwoordigers die hun bevoegdheid ontlenen aan de statuten bestaat
deze verplichting altijd, voor gevolmachtigden geldt dat deze kunnen worden ingeschreven. Een wettelijke plicht daartoe bestaat niet, maar raadzaam is het wel
(zie par. 12.1.9).

13.
14.

In de zin van art. 2:45 lid 3 BW.
Hier geldt het systeem van vertegenwoordiging op basis van volmacht, waarbij het uitgangspunt
is dat er slechts binding van de vertegenwoordiger/volmachtgever is, wanneer de vertegenwoordiger
handelt binnen de grenzen van de volmacht. Zie art. 3:60 e.v. BW.
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Indien statutair is bepaald dat X, niet zijnde bestuurder van de vereniging, coöperatie en OWM, bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen bij transacties
van een bepaalde, nauwkeurig omschreven aard, of bij transacties tot een bepaald
bedrag, en X verricht een andersoortige transactie of één waarbij het bedrag wordt
overschreden, kan de vereniging zich, met succes, tegenover de leverancier beroepen
op de onbevoegdheid van X. Hier is immers sprake van overschrijding van de
grenzen van een volmacht, hetgeen in beginsel niet leidt tot binding van de vertegenwoordigde.15
12.1.7

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: samenvatting

Het systeem van de wet houdt in dat bij vereniging, coöperatie en OWM het bestuur
als college steeds algemeen tot vertegenwoordiging bevoegd is, tenzij uit de wet
anders voortvloeit.16 Daarnaast kan in de statuten worden voorzien in individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders. Die bevoegdheid is dan jegens
derden onbeperkt en onvoorwaardelijk, behalve als is bepaald dat een bestuurder
slechts samen met een collega-bestuurder of met een derde mag optreden. Andere
beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (bijvoorbeeld tot een bepaald
bedrag) kunnen, als zij worden overschreden, niet aan derden worden tegengeworpen. Daarnaast is het mogelijk om niet-bestuurders volmacht te verlenen om voor
de vereniging op te treden. Deze volmacht kan al dan niet in de statuten zijn opgenomen. Als het gaat om niet-bestuurders, kunnen alle in redelijkheid denkbare
beperkingen in de volmacht (dus ook een beperking tot een bepaald bedrag), bij
overschrijding aan de derde worden tegengeworpen.
12.1.8

Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang

De mogelijkheid bestaat dat een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder een
overeenkomst namens de vereniging met zichzelf als privépersoon wil sluiten. Het
gevaar is dan niet denkbeeldig, want de mens is immers tot het slechte geneigd,
dat de bestuurder zijn eigen belang laat prevaleren boven het belang van de vereniging. Wil de bestuurder bijvoorbeeld iets verkopen aan de vereniging, dan zal hij
een zo hoog mogelijke prijs willen ontvangen. Anderzijds heeft hij als bestuurder
ervoor te zorgen dat de vereniging een zo laag mogelijke prijs betaalt. Om de bestuurder niet in deze moeilijke positie te brengen, bepaalt de wet dat in dit soort
situaties de algemene vergadering een persoon kan aanwijzen die bij de desbetreffende transactie namens de vereniging optreedt.17 De aan te wijzen persoon mag
de bestuurder uit het zojuist gegeven voorbeeld zijn. Hiertegen behoeft ook geen
bezwaar te bestaan indien de algemene vergadering gelijktijdig een maximum stelt
aan de te betalen prijs. Het verdient aanbeveling een goede statutaire regeling te
ontwerpen die ziet op tegenstrijdigbelangsituaties, niet alleen om de vereniging te
behoeden voor mogelijke financiële benadeling, maar ook om te vermijden dat
bestuurders zich in een verkeerd daglicht manoeuvreren. De regeling brengt in
ieder geval de verplichting met zich om, wanneer een tegenstrijdig belang aan de
15.
16.
17.
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Vgl. art. 3:66 BW.
Men lette op het feit dat art. 2:44 lid 2 BW niet geldt voor coöperatie en OWM en dus bij deze
rechtspersonen geen uit de wet voortvloeiende beperking van de vertegenwoordigingsmacht vormt.
Art. 2:47 BW.
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orde is, de ledenvergadering van dit feit op de hoogte te stellen en in staat te stellen
iemand aan te wijzen die de vereniging zal vertegenwoordigen. Het bestaan van
een tegenstrijdig belang brengt geen onbevoegdheid van het bestuur of een bestuurder met zich. Wanneer wordt gehandeld met een tegenstrijdig belang zal de vereniging in beginsel ten opzichte van de derde worden gebonden.
Deze regeling van tegenstrijdige belangen bij de vereniging spoort niet meer met
de huidige regeling van het tegenstrijdig belang bij de N.V. en B.V.18 In lijn met
die regeling wordt thans voorgesteld ook een nieuwe regeling van tegenstrijdige
belangen in te voeren voor andere verenigingsachtige organisatievormen. In het
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt voorgesteld een nieuw lid
3 toe te voegen aan art. 2:9 BW, waarin voor alle rechtspersonen wordt bepaald
dat, in geval van een tegenstrijdig belang, de bestuurder die daarmee besmet is
niet mag deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming. Indien alle bestuurders
met een tegenstrijdig belang zijn besmet, wordt het besluit genomen door het
toezichthoudend orgaan, wanneer dat althans is ingesteld. Als er geen toezichthoudend orgaan is ingesteld, of als de leden van het toezichthoudend orgaan ook allen
besmet zijn met dat tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de ledenvergadering. De tegenstrijdig belangregeling bij N.V. en B.V. heeft deze strekking
reeds.19
12.1.9

Inschrijving van gegevens

De regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt mede bepaald door de
regeling van registratie en openbaarmaking van gegevens omtrent de vereniging.
Iedere vereniging – behalve de informele vereniging (zie par. 12.1.12 onder b) –
moet worden ingeschreven in het (openbare) Handelsregister dat wordt gehouden
door de Kamer van Koophandel in het gebied waar de vereniging is gevestigd. Ingeschreven worden:
– de naam van de vereniging en de plaats van de statutaire zetel;
– de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris, de dag van
aanvaarding van de functie, alsook of hij bevoegd is de vereniging alleen, of
tezamen met anderen te vertegenwoordigen;
– de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten
de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van
de bevoegdheid;
– ten aanzien van een grote coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
het feit dat voldaan wordt aan de eisen die gelden voor implementatie van
het structuurregime.20
De wettelijke regeling houdt in dat de gevolgen van niet-inschrijving dan wel onjuiste of onvolledige inschrijving voor risico van de vereniging komen en dat de
wederpartij die niet op de hoogte was van de ware stand van zaken beschermd
18.

19.
20.

In het oude art. 2:146 en art. 2:256 BW werd ook bij deze rechtspersonen de oplossing gezocht in
het ontnemen van vertegenwoordigingsmacht aan bestuurders. Sinds 1 januari 2013 is die regeling
vervangen door een nieuwe, waarin de bestuurder met een direct of indirect tegenstrijdig belang
niet mag deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming.
Art. 2:129/239 lid 5 BW.
Vgl. art. 2:63a e.v. BW.
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wordt, ongeacht of hij de registers heeft geraadpleegd. Anderzijds is het zo dat als
de gegevens juist en volledig zijn ingeschreven, de wederpartij zich niet kan beroepen op onbekendheid met die gegevens. Wanneer een wederpartij met de vereniging
contracteert terwijl hij wist dat de bestuurder intern niet bevoegd was, maar door
een gebrek aan inschrijving van die onbevoegdheid de vereniging zich daar niet
op kan beroepen, is het onder omstandigheden in strijd met regels van redelijkheid
en billijkheid wanneer de wederpartij zich op de gebondenheid van de vereniging
zou beroepen. Men spreekt dan wel van een ‘Bibolini-verweer’.21
Voorbeeld
Statutair zijn twee bestuurders van een vereniging gezamenlijk bevoegd verklaard.
Bij de inschrijving in het register valt het woord ‘gezamenlijk’ weg. De wederpartij
mag nu aannemen dat ieder der bestuurders afzonderlijk bevoegd is tot alle handelingen.
Het verdient aanbeveling ook plaatsvervangende bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid in het Handelsregister in te schrijven.
Een vertegenwoordiger van een vereniging met een doorlopende volmacht hoeft
niet in het Handelsregister te worden ingeschreven.
12.1.10 Onbevoegde vertegenwoordiging
Handelt iemand namens een vereniging, maar mist hij daartoe de bevoegdheid en
is die onbevoegdheid aan derden tegen te werpen (zie par. 12.1.5 en 12.1.6), dan
is die vereniging in beginsel niet aan de desbetreffende rechtshandeling gebonden.
Aan een van de twee voorwaarden voor rechtsgeldige vertegenwoordiging (zie par.
12.1.2 onder a) is immers niet voldaan. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen.
a. Schijn van bevoegdheid
Het kan zijn dat degene met wie de onbevoegde vertegenwoordiger heeft gehandeld,
er gezien de omstandigheden, van uit mocht gaan dat de vertegenwoordiger wél
bevoegd was. Dat is het geval indien de vereniging de schijn van bevoegdheid heeft
gewekt, waarop die persoon is afgegaan en ook mocht afgaan. Die schijn zal dan
moeten zijn opgewekt door het bestuur. Zijn de bestuurders afzonderlijk tot vertegenwoordiging bevoegd, dan kan ook één bestuurder de schijn van bevoegdheid
bij de derde creëren. Meer in het algemeen kan er sprake zijn van een door de
vereniging opgewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid als de handelingen die tot het opwekken van die schijn leidden, aan de vereniging kunnen worden
toegerekend. Denkbaar is dus dat de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid
kan worden opgewekt door andere bij de vereniging betrokken functionarissen
dan de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s). Zo is het niet uitgesloten dat
de, bijvoorbeeld door invloedrijke leden van de raad van toezicht van een vereniging,
gewekte schijn van bevoegdheid van een bepaalde persoon leidt tot de conclusie
van gebondenheid van de vereniging. De handelingen die dat gerechtvaardigd

21.
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vertrouwen opwekten, moeten dan wel aan de vereniging kunnen worden toegerekend.
b. Bekrachtiging
Indien de vereniging er geen bezwaar tegen heeft om gebonden te zijn aan de onbevoegd verrichte rechtshandeling, kan zij zulks ter kennis brengen van de wederpartij. De vereniging bekrachtigt dan de rechtshandeling, waardoor de onbevoegdheid wordt opgeheven. De bekrachtiging zal moeten geschieden door een verklaring
van degene die wél bevoegd is tot vertegenwoordiging van de vereniging. Deze
bekrachtiging hoeft niet altijd uitdrukkelijk plaats te vinden. Verricht de vereniging
uitvoeringshandelingen ten aanzien van een onbevoegd gesloten overeenkomst,
dan mag de wederpartij daaruit afleiden dat de vereniging gebonden wenst te zijn.
Men noemt dit stilzwijgende bekrachtiging.
Voorbeeld
Indien een onbevoegd vertegenwoordiger op naam en voor rekening van de vereniging een paard koopt en daar wordt vervolgens door leden van de vereniging op
gereden, dan kan uit dat feitelijk handelen door de rechtspersoon de bekrachtiging
van de onbevoegd verrichte handeling worden afgeleid.
Het enkele feit dat de transactie voordelig uitvalt voor de vereniging heft op zichzelf
de onbevoegdheid niet op.
12.1.11 Doeloverschrijding
De onbevoegdheid tot vertegenwoordiging kan ook voortvloeien uit het feit dat de
desbetreffende handeling niet onder het statutaire doel van de vereniging valt (zie
par. 1.2.10). Dit geval kan zich niet alleen voordoen ten aanzien van personen die
niet bevoegd zijn tot vertegenwoordiging, maar ook ten aanzien van personen die
juist wel die bevoegdheid hebben. In al deze gevallen kan de onbevoegdheid niet
worden opgeheven door bekrachtiging (zie par. 12.1.10 onder b).
Een door de vereniging verrichte rechtshandeling is vernietigbaar indien daardoor
het doel van de vereniging wordt overschreden. Bij doeloverschrijding kan slechts
de rechtspersoon zich beroepen op aantastbaarheid van de handeling. Dat beroep
werkt alleen tegenover de derde als deze wist of had kunnen weten dat door de
handeling het doel werd overschreden.22 De wet bepaalt dat de derde dit zonder
eigen onderzoek moet kunnen weten. Het enkele feit dat het doel van de vereniging
via het Handelsregister kenbaar was, is dus niet voldoende om te mogen aannemen
dat de derde van de doeloverschrijding op de hoogte was of had kunnen zijn. De
doeloverschrijding speelt bij rechtspersonen geen belangrijke rol meer.
12.1.12 Bescherming van de wederpartij
a. Vereniging met notariële statuten, coöperatie en OWM
De wetgever heeft beoogd de wederpartij die handelt met een rechtspersoon zo
goed mogelijk te beschermen. Dit blijkt met name uit het wettelijk stelsel van
22.

Art. 2:7 BW.
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vertegenwoordiging en uit de stringente publicatievoorschriften die voor alle
rechtspersonen gelden. De gedachte bij de totstandkoming van de vertegenwoordigingsregeling is geweest dat de wederpartij ervan moet kunnen uitgaan dat indien
wordt gehandeld met een in de statuten (mede)bevoegd verklaarde bestuurder van
een rechtspersoon, deze tot alle handelingen bevoegd is, hetzij afzonderlijk, hetzij
gezamenlijk met een bestuurder of anderen (niet-bestuurders). De wederpartij moet
in de statuten, die bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen, controleren of
deze (mede)bevoegdheid bestaat, maar hoeft die statuten niet na te pluizen op
eventuele andere beperkingen van de bevoegdheid. Het risico van het onbevoegd
optreden van zo’n in beginsel bevoegd verklaarde bestuurder is voor rekening van
de rechtspersoon en deert de wederpartij niet, omdat andere statutaire beperkingen
van de bevoegdheid die niet op de wet zijn gebaseerd, geen externe werking hebben,
dat wil zeggen dat daarop door de rechtspersoon geen beroep kan worden gedaan
en dat deze beperkingen geen invloed hebben op de gebondenheid van de rechtspersoon. Hierop geldt één uitzondering, namelijk het geval waarin de wederpartij
heel goed weet dat een bestuurder tot een handeling onbevoegd is, maar desondanks
met hem handelt. In dat geval kan de wederpartij, wanneer de rechtspersoon een
beroep doet op de onbevoegdheid van de bestuurder, niet tegenwerpen dat haar
dat niet deert met als argument dat een zodanige beperking geen externe werking
heeft.
De mogelijkheid dat aan een niet zelfstandig bevoegde bestuurder een volmacht
wordt verleend en beperkingen in de volmacht wél aan de wederpartij worden tegengeworpen, is in overeenstemming met het wettelijk stelsel, omdat de wederpartij
uit de statuten te weten kan komen dat deze bestuurder niet afzonderlijk mag
optreden en dat hij dus op zijn hoede moet zijn als dat toch gebeurt (zie par. 12.1.5
onder b).
b. Informele vereniging
De bestuurders van een informele vereniging zijn, in afwijking van de hoofdregel,
niet verplicht tot inschrijving van de vereniging in het Handelsregister. Het al dan
niet inschrijven is, onder meer, van belang voor de positie van derden ingeval de
informele vereniging (onbevoegd) is vertegenwoordigd. Daarnaast is het al dan niet
inschrijven in het Handelsregister bepalend voor de vraag of degene die voor de
informele vereniging handelde, naast die vereniging, rechtstreeks tot schadevergoeding kan worden aangesproken (bij niet-inschrijving), of dat de derde eerst moet
aantonen dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen (bij inschrijving).23
Geen inschrijving
Vindt inschrijving niet plaats, dan worden de statuten, voor zover op schrift gesteld,
evenmin gedeponeerd bij het Handelsregister. De derde die een overeenkomst met
een informele vereniging wil sluiten, kan dus niet bij dat register nagaan wie bevoegd is om de vereniging te vertegenwoordigen. Hij zal ervan moeten uitgaan dat
alleen het bestuur als geheel die bevoegdheid heeft, aangezien dit het wettelijke
uitgangspunt is (zie par. 12.1.2). Statutaire afwijkingen respectievelijk aanvullingen
zijn immers voor een derde niet zonder meer kenbaar en daarom in beginsel niet
aan deze derde tegen te werpen.
23.
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Indien de onbevoegdheid voortvloeit uit de wet, geldt hetzelfde als bij de gewone
vereniging met notariële statuten.
Wel inschrijving
Is de vereniging wél in het Handelsregister ingeschreven, dan zijn eventuele afwijkingen van de wettelijke regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor
derden kenbaar. Zijn de statuten schriftelijk vastgelegd, dan zijn deze gedeponeerd
bij het Handelsregister. In deze gevallen geldt ten aanzien van de vertegenwoordiging bij de informele vereniging hetzelfde als bij de gewone vereniging met notariële
statuten.
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Hoofdstuk 13
Algemene vergadering
Mr. S. Laseur-Eelman en mr. A.H. Mars

Algemene vergadering – algemeen

13.1

De term ‘algemene vergadering’ wordt in het verenigingsrecht tweeledig gebruikt.
Allereerst vormt de gezamenlijke vergadering van de leden het orgaan: ‘de algemene
vergadering’. De algemene vergadering wordt wel gezien als het hoogste orgaan
van de vereniging, onder andere door de dwingendrechtelijk aan de algemene
vergadering toegekende bevoegdheden. Zo heeft de algemene vergadering invloed
op de samenstelling van het bestuur van de vereniging en is slechts de algemene
vergadering bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting
en ontbinding van de vereniging. Daarmee heeft de algemene vergadering uiteindelijke zeggenschap over de reikwijdte van de vereniging. Het bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de algemene vergadering over het door het
bestuur gevoerde beleid.1
Het begrip ‘algemene vergadering’ wordt daarnaast gebruikt voor de daadwerkelijke
bijeenkomst van de leden. Gedurende deze bijeenkomst komen de besluiten aan
de orde die door het orgaan de algemene vergadering moeten worden genomen.
In dit hoofdstuk worden eerst de bevoegdheden die op grond van de wet aan de
algemene vergadering toekomen als orgaan behandeld (par. 13.2). Vervolgens wordt
ingegaan op de bijeenkomst van de leden, de bijeenroeping, hoe dit dient te geschieden en welke termijnen in acht moeten worden genomen (par. 13.3). Tot slot komen
de wijze van besluitvorming door de algemene vergadering aan de orde (par. 13.4),
het referendum (par. 13.5) en de ledenraad (par. 13.6).
13.2

Bevoegdheden algemene vergadering

13.2.1

Bevoegdheden algemene vergadering voortvloeiend uit de wet

Aan de algemene vergadering als orgaan is dwingendrechtelijk een aantal bevoegdheden toegekend, die derhalve niet door een ander orgaan, zoals het bestuur,
kunnen worden uitgeoefend. Dit betreft in ieder geval (1) het recht te besluiten tot
statutenwijziging (art. 2:42 BW),2 (2) het recht te besluiten tot juridische fusie of
juridische (af)splitsing van de vereniging (art. 2:317 lid 1 of art. 2:334m jo. art. 2:42
BW),3 (3) het recht te besluiten tot omzetting van de vereniging in een andere
1.
2.
3.

Dit neemt niet weg dat het bestuur van de vereniging op grond van de wet en jurisprudentie eigen
autonome bevoegdheden heeft, die niet door de algemene vergadering uitgeoefend mogen worden.
Op de totstandkoming van een (besluit tot) statutenwijziging wordt in hoofdstuk 16 nader ingegaan.
De juridische fusie en juridische (af)splitsing van de vereniging worden in hoofdstuk 22 behandeld.
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rechtsvorm (art. 2:18 lid 2 jo. art. 2:42 BW),4 (4) het recht te besluiten tot ontbinding
van de vereniging (art. 2:19 lid 1 sub b jo. art. 2:42 lid 4 BW),5 en (5) het recht de
door het bestuur opgestelde balans en staat van baten en lasten over het afgelopen
jaar goed te keuren (art. 2:48 BW).
Voorts worden in de wet diverse bevoegdheden aan de algemene vergadering toegekend, waarbij in de wet is bepaald dat de statuten van de vereniging (tot op zekere hoogte) van de wettelijke bepaling mogen afwijken (lees: de bevoegdheid aan
een ander (orgaan) toekennen). Dat is bijvoorbeeld het geval bij de benoeming en
het ontslag van bestuurders van de vereniging. Art. 2:37 BW bepaalt dat de benoeming van bestuurders door de algemene vergadering geschiedt, maar geeft hier
ook twee uitzonderingsmogelijkheden op. De statuten kunnen de wijze van benoeming ook anders regelen, mits elk lid van de vereniging dan middellijk of onmiddellijk in de gelegenheid wordt gesteld aan de stemming over de benoeming van
de bestuurders deel te nemen (getrapte benoeming, art. 2:37 lid 2 BW). Bij verenigingen die actief zijn in de maatschappelijke sector, waarbij het gebruikelijk is dat
een onaf hankelijk intern toezichthoudend orgaan wordt ingesteld, wordt de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurders regelmatig toegekend aan
dit intern toezichthoudend orgaan.6
De statuten kunnen bepalen dat een of meer van de bestuurders – mits minder
dan de helft – door andere personen dan de leden wordt (worden) benoemd (art.
2:37 lid 3 BW). Uitgangspunt is dat de bestuurder door het orgaan dat hem/haar
heeft benoemd, wordt geschorst en ontslagen (art. 2:37 lid 6 BW). Uitgaande van
benoeming door de algemene vergadering, is de algemene vergadering ook bevoegd
tot schorsing en ontslag van de bestuurders.7
Aan de algemene vergadering kunnen ook extra bevoegdheden worden toegekend.
Een voorbeeld is de toelating van nieuwe leden. Statutair kan worden bepaald dat
de algemene vergadering in plaats van het bestuur tot toelating van nieuwe leden
beslist (zie art. 2:33 BW). Af hankelijk van de doelstelling van de vereniging en de
grootte van het ledenbestand kan het gewenst zijn deze beslissingsbevoegdheid
neer te leggen bij de algemene vergadering.
Hetzelfde geldt voor het besluit tot opzegging van het lidmaatschap van een lid
en/of het besluit tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap. In de wet is bepaald
4.
5.
6.

7.
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De omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm komt in hoofdstuk 21 uitgebreid aan
de orde.
De ontbinding van de vereniging wordt in hoofdstuk 25 behandeld.
Vervolgens is dan wel van belang dat de leden van het intern toezichthoudend orgaan wél door de
algemene vergadering worden benoemd en ontslagen. Daarmee wordt voldaan aan de getrapte
benoeming van de bestuurders.
Een andere bevoegdheid die in de wet aan de algemene vergadering is toegekend, maar waarvan
kan worden afgeweken bij de statuten, is de mogelijkheid om bij niet-toelating van een lid door
het bestuur alsnog tot toelating te besluiten (waarbij de algemene vergadering feitelijk als ‘hoger
beroep’ fungeert), art. 2:33 BW. Dit hoger beroep kan in de statuten van de vereniging worden
uitgesloten. In de statuten kan dit hoger beroep ook aan een ander orgaan van de vereniging worden
toegekend. De algemene vergadering is echter niet bevoegd het hoger beroep te delegeren aan een
ander orgaan of andere commissie, zie Rb. Midden-Nederland 24 augustus 2016, JOR 2017/32, m.nt.
K.A.M. van Vught.
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dat, tenzij de statuten anders bepalen, opzegging van het lidmaatschap namens
de vereniging geschiedt door het bestuur (art. 2:35 lid 2 BW). Hetzelfde geldt voor
een besluit tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap van de vereniging (art.
2:35 lid 4 BW). Deze bevoegdheden kunnen dus toe worden gekend aan de algemene
vergadering.8
Aan de algemene vergadering kunnen (statutair of reglementair) met betrekking
tot bestuursbesluiten goedkeurende en adviserende bevoegdheden worden toegekend en in een enkel geval de bevoegdheid tot instructie. Het bestuur heeft een
eigen wettelijke taak – namelijk het besturen van de vereniging – en voert deze
taak in beginsel autonoom uit. De bevoegdheden die dwingendrechtelijk aan het
bestuur zijn toegekend mogen niet door een ander orgaan worden uitgeoefend.9
De algemene vergadering houdt feitelijk toezicht op de wijze van besturen door
het bestuur, vanuit haar wettelijke taken en bevoegdheden. De algemene vergadering is immers (in beginsel) ook bevoegd te besluiten over benoeming en ontslag
van bestuurders. Af hankelijk van de aard van de vereniging en haar doelstelling
kan het wenselijk zijn om bepaalde besluiten van het bestuur aan (voorafgaande)
goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen. Te denken valt aan
een besluit tot aankoop van vastgoed door de vereniging (vergelijk art. 2:44 lid 2
BW), of een besluit tot aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van
betaling.
Onverminderd aanvullende (statutair of reglementair) toegekende goedkeurende
bevoegdheden, is het bestuur van de vereniging in ieder geval gehouden om de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene vergadering over te leggen (art. 2:48 lid 2 BW). Het bestuur dient bovendien verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Dit mag mondeling tijdens de jaarvergadering waarin de jaarstukken aan de orde komen, maar ook schriftelijk. De algemene vergadering dient de door het bestuur opgestelde balans en staat van baten
en lasten (gezamenlijk de jaarrekening) goed te keuren, waarna deze stukken
worden vastgesteld door het bestuur van de vereniging.10 De vereniging kan een
opdracht geven aan een accountant tot onderzoek van de balans en de staat van
baten en lasten met toelichting. Tot het geven van deze opdracht is in beginsel de
algemene vergadering ook bevoegd (art. 2:393 BW).11 De algemene vergadering is
bevoegd, na het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening, aan de bestuurders

8.

9.
10.

11.

Hierbij moet wel worden bedacht dat, indien de algemene vergadering bevoegd is hierover te besluiten, feitelijk het lid over wiens opzegging casu quo ontzetting uit het lidmaatschap wordt besloten ook een stem heeft in het besluit. In de statuten van de vereniging dient hiermee rekening
te worden gehouden, door te bepalen dat het lid wiens opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap
het betreft, niet kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
HR 21 januari 1955, NJ 1959/43 (Forumbank).
In geval van een vereniging met een grote onderneming stelt de algemene vergadering van de
vereniging de jaarrekening vast. Er is sprake van een grote onderneming indien aan de voorwaarden
wordt voldaan die worden gesteld in art. 2:360 lid 3 BW.
Een accountantsverklaring over de financiële documenten van de vereniging is echter niet wettelijk
verplicht. Het is ook mogelijk dat de algemene vergadering een kascommissie aanwijst, bestaande
uit twee leden van de vereniging die niet ook tevens bestuurders zijn. Zie over de financiën van de
vereniging uitgebreid Kollen 2007, p. 333-352.
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van de vereniging decharge te verlenen voor het door de bestuurders gevoerde beleid.
Tot slot komen op grond van de wet aan de algemene vergadering alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Met
deze ‘restbevoegdheid’ wordt door de wetgever erkend dat de algemene vergadering
de hoogste macht heeft (art. 2:40 lid 1 BW).12
13.2.2

Uitzonderingen op bevoegdheden algemene vergadering voortvloeiend
uit de wet

In de wet is voor de coöperatieve vereniging (coöperatie) de mogelijkheid opgenomen
een intern toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) in te stellen (zie art.
2:57 BW). Indien en voor zover de coöperatieve vereniging een raad van commissarissen kent, worden de commissarissen door de algemene vergadering benoemd,
geschorst en ontslagen.13 Voor de ‘gewone’ vereniging is de instelling van een intern
toezichthoudend orgaan niet expliciet in de wet bepaald, maar wordt het ook niet
expliciet uitgesloten. In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
(‘Wetsvoorstel’) wordt bevestigd dat een vereniging een intern toezichthoudend
orgaan kan hebben.14 Het Wetsvoorstel gaat evenwel niet uitgebreid in op de verdeling van bevoegdheden tussen het intern toezichthoudend orgaan en de algemene
vergadering. Effect daarvan is dat ook bij de keuze voor de instelling van een intern
toezichthoudend orgaan, de algemene vergadering haar huidige wettelijke bevoegdheden behoudt. Het Wetsvoorstel gaat ervan uit dat de leden van het intern toezichthoudend orgaan in beginsel worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de algemene vergadering.15 Het intern toezichthoudend orgaan zou op zijn beurt
de bestuurders van de vereniging moeten kunnen schorsen (tenzij de statuten anders
bepalen). De bevoegdheid de bestuurders (vervolgens) te ontslaan, blijft berusten
bij de algemene vergadering.16
In bijzondere sectorale wetgeving is op de hoofdregel dat de algemene vergadering
de bestuurders benoemt, schorst en ontslaat een uitzondering gemaakt. De Woningwet bepaalt bijvoorbeeld voor woningcorporaties dat het intern toezichthoudend orgaan van een woningcorporatie in de vorm van een vereniging – en dus

12.

13.
14.

15.

16.
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Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de feitelijke macht over de vereniging doorgaans bij
het bestuur berust, omdat een deel van de bevoegdheden die niet expliciet in de statuten of de wet
aan een orgaan van de vereniging zijn opgedragen, in veel gevallen toch onder het ‘besturen’ van
de vereniging zullen vallen.
Die commissarissen kunnen vervolgens de bestuurders wel schorsen, maar de bevoegdheid de bestuurders te benoemen en/of te ontslaan, is en blijft een taak van de algemene vergadering.
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van
enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen), Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2, art. 11. Bij het afronden van
deze tekst was er nog geen zicht op de verdere behandeling dan wel inwerkingtreding van het
Wetsvoorstel.
Het is de bedoeling dat de regeling die voor de benoeming van bestuurders geldt, ook van toepassing
is op de leden van het intern toezichthoudend orgaan, het Wetsvoorstel verklaart daartoe in art.
47 art. 37 van overeenkomstige toepassing.
Art. 11 lid 8 Wetsvoorstel.
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niet de algemene vergadering – bevoegd is tot benoeming en ontslag van de bestuurders.17
13.3

De bijeenkomst van de leden (algemene vergadering)

13.3.1

Samenstelling algemene vergadering en toegang

De algemene vergadering zal bestaan uit de gezamenlijke leden (tenzij sprake is
van een ledenraad, zie hierna par. 13.6). Indien de algemene vergadering bestaat
uit de leden, bepaalt de wet dat alle leden die niet geschorst zijn, toegang hebben
tot de algemene vergadering (art. 2:38 lid 1 BW). Indien de leden natuurlijke personen zijn, bijvoorbeeld bij een sportvereniging of een patiëntenvereniging, zullen
deze personen zelf de bijeenkomst bijwonen. Als de leden rechtspersonen
zijn – bijvoorbeeld bij een branchevereniging – zullen de algemene vergaderingen
worden bijgewoond door afgevaardigden van deze rechtspersonen – doorgaans
de bestuurders van die rechtspersonen.18 Wie de leden van de vereniging (mogen)
zijn en derhalve tijdens de ledenvergadering aanwezig mogen zijn, wordt bepaald
door de statuten van de vereniging.
Voor zover bestuurders van de vereniging tevens leden van die vereniging zijn,
hebben zij ook stemrecht als lid van de vereniging. Indien de bestuurders géén leden
zijn, mogen zij de algemene vergaderingen wel bijwonen, maar hebben zij géén
stemrecht. Wel hebben de bestuurders dan – analoog aan de wettelijke bepalingen
voor B.V.’s – het recht om advies uit te brengen en dus te spreken op de algemene
vergadering.19
Dat een lid de algemene vergadering mag bijwonen, betekent overigens niet dat
een lid automatisch ook stemrecht heeft. Dit kan af hankelijk zijn van een aantal
situaties. Zo mogen geschorste leden slechts die algemene vergadering bijwonen
waarin hun schorsing aan de orde komt, maar hebben zij in die vergadering
(doorgaans) geen stemrecht (vergelijk art. 2:38 lid 1 BW). Ook kan het stemrecht
17.

18.

19.

Zie art. 25 lid 1 Woningwet. In andere maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs en zorg, bestaat
bij verenigingen niet de verplichting dat het intern toezichthoudend orgaan (of degene belast met
de functie intern toezicht) ook de bestuurders benoemt en ontslaat. Wel is sprake van een zekere
zelfregulering op dit punt, door vastlegging van regels in ‘governance codes’. In de Code Goed
Onderwijsbestuur VO is bijvoorbeeld bepaald dat het intern toezicht de omvang van het bestuur
en de contractsduur van de bestuurders bepaalt. Hierbij wordt dus niet met zoveel woorden vastgelegd dat het intern toezicht ook de bestuurders benoemt en ontslaat. In de Zorgbrede Governance
Code 2017 is bijvoorbeeld bepaald dat de algemene vergadering de leden van het bestuur en de
leden van de raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat, tenzij de bevoegdheid wettelijk of
statutair aan de raad van toezicht toekomt.
In geval van vertegenwoordiging van een rechtspersoon is het van belang dat de persoon die de
rechtspersoon tijdens de algemene vergadering vertegenwoordigt, beschikt over een geldige volmacht
daarvoor en tevens beschikt over – eventueel – benodigde goedkeuringen vanuit het toezichthoudend orgaan, indien dat op basis van de statuten van de betreffende rechtspersoon vereist is voor
het mogen uitbrengen van een stem namens de rechtspersoon.
Zie in dit verband ook Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 168. Art. 2:38 lid 3 BW bepaalt dat de statuten
kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen en die geen lid zijn van de
vereniging, niettemin stemrecht kunnen uitoefenen in de algemene vergadering. Het aantal
stemmen dat zij dan kunnen uitoefenen, mag niet meer zijn dan de helft van het aantal door de
leden uit te brengen stemmen. In de praktijk wordt van deze wettelijke mogelijkheid zeer zelden
gebruikgemaakt.
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afhankelijk zijn gesteld van een soort lidmaatschap. Hierop wordt in par. 13.4 nader
ingegaan.
Naast leden kunnen ook niet-leden worden uitgenodigd om de algemene vergaderingen bij te wonen. Dat geldt niet alleen voor bestuurders als hiervoor genoemd,
maar kan ook gelden voor andere personen – denk aan een persoon die tijdens
de ledenvergadering een lezing komt houden. Niet-leden mogen alleen deelnemen
aan de ledenvergadering indien zij hiertoe expliciet een uitnodiging hebben ontvangen. Dit is ook logisch, nu de algemene vergadering een vergadering is van de
leden en zij in die vergadering hun lidmaatschapsrechten mogen uitoefenen. In
beginsel bepaalt de algemene vergadering zelf of zij niet-leden wil toelaten tot de
vergadering. Statutair kan dit recht in plaats van aan de algemene vergadering
worden toegekend aan (de voorzitter van) het bestuur.20
13.3.2

Bijeenroeping algemene vergadering

De wet bevat weinig (dwingendrechtelijke) regels omtrent het organiseren van
bijeenkomsten van de leden (vergelijk art. 2:41 BW). De statuten van de vereniging
zijn bepalend voor de vraag wanneer, door wie en op welke wijze de algemene
vergaderingen bijeen worden geroepen.
De wet bepaalt dat het bestuur bevoegd is de algemene vergaderingen bijeen te
roepen (art. 2:41 lid 1 BW). Het bestuur organiseert een algemene vergadering ‘zo
dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het bestuur daartoe volgens
de wet of de statuten van de vereniging bevoegd is’. Het bestuur is in ieder geval
verplicht eenmaal per boekjaar een algemene vergadering bijeen te roepen, in
welke vergadering het bestuursverslag (jaarverslag) en de staat van baten en lasten
van de vereniging over het daaraan voorafgaande boekjaar aan de orde komen
(vergelijk art. 2:48 lid 1 BW). Deze ‘jaarvergadering’ moet uiterlijk binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar worden gehouden (maar de algemene vergadering kan uitstel verlenen). Er hoeven niet meerdere ledenvergaderingen per jaar
te worden gehouden, maar in de praktijk is een minimum van twee gebruikelijk
(begroting in het najaar en jaarrekening in het voorjaar/zomer).
De bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen, is een bevoegdheid
die expliciet toekomt aan het bestuur. Het is toegestaan in de statuten deze bevoegdheid ook aan (een) andere persoon/personen toe te kennen, bijvoorbeeld aan een
directeur of een raad van commissarissen (zie art. 2:41 lid 1 BW), maar deze bevoegdheid kan niet aan het bestuur worden ontnomen. Een niet geldige bijeenroeping, bijvoorbeeld door een persoon/personen die daartoe niet bevoegd/gerechtigd
is/zijn, heeft tot effect dat in beginsel geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen
worden (zie ook par. 13.5.4).

20.
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Kollen 2007, p. 383. Indien aan (de voorzitter van) het bestuur het recht is verleend personen/nietleden uit te nodigen en de algemene vergadering is het daar niet mee eens, dan kan de algemene
vergadering het besluit van (de voorzitter van) het bestuur weer overrulen.
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De leden zelf kunnen een algemene vergadering bijeenroepen. Die mogelijkheid
bestaat als een aantal leden gelijk aan een tiende gedeelte van de stemmen dat
wenst. Het bestuur is dan verplicht binnen vier weken nadat het dit verzoek heeft
gekregen een algemene vergadering te houden. Dit is een wettelijk recht van de
leden, dat niet statutair kan worden uitgesloten (zie art. 2:41 lid 2 BW). Als het
bestuur binnen veertien dagen geen gevolg geeft aan het door de leden gedane
verzoek, kunnen die leden zelf de vergadering uitschrijven. Dit dient dan te geschieden op dezelfde wijze als waarop het bestuur dit behoort te doen of door middel
van een advertentie in een veelgelezen dagblad dat verschijnt in de plaats waar de
vereniging is gevestigd (art. 2:41 lid 3 BW). Dit laatste zal met name het geval zijn
indien het bestuur niet meewerkt aan de bijeenroeping en bijvoorbeeld niet de
lijst met adressen van de leden beschikbaar wil stellen.21
Niet het aantal personen c.q. leden is dus doorslaggevend, maar het aantal stemmen.
Bij de statuten kan van dit aantal worden afgeweken. De statuten mogen bepalen
dat een aantal leden dat gezamenlijk minder dan 10% van de stemmen kan uitbrengen, een dergelijk verzoek mag doen. De statuten kunnen geen groter aantal eisen.
Voorbeeld
In de statuten van vereniging X is opgenomen dat ‘ten minste vijftien leden gezamenlijk het bestuur kunnen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen’.
Ervan uitgaande dat ieder lid één stem heeft, zou dit bij een vereniging met bijvoorbeeld honderd leden neerkomen op 15%. Dit is meer dan het wettelijk minimum,
als gevolg waarvan – in afwijking van de statutaire bepaling – ook tien leden al
bevoegd zijn een dergelijk verzoek te doen aan het bestuur.
13.3.3

Oproeping van de leden

Formeel wordt een onderscheid gemaakt tussen de bijeenroeping van de algemene
vergadering en de oproeping van de leden voor de algemene vergadering. De bijeenroeping van de algemene vergadering is formeel een bestuursbesluit, dat ook
conform de wettelijke en statutaire eisen moet worden genomen. De oproeping
van de leden – de daadwerkelijke uitnodiging – is feitelijk de uitvoering van dit
bestuurs(bijeenroepings)besluit.
De bijeenroeping en de oproeping zijn twee van elkaar te onderscheiden handelingen. Een gebrek in de eerste handeling (bijvoorbeeld omdat dit besluit is genomen
in strijd met de wet of de statuten) leidt tot een ongeldig bijeengeroepen algemene
vergadering. Tijdens deze bijeenkomst kunnen dan geen geldige besluiten worden
genomen door de algemene vergadering.22 Een gebrek in de tweede handeling leidt
21.
22.

Zie uitgebreid over de wijze van bijeenroeping door de leden Kollen 2007, p. 365-370.
Besluiten kunnen in een dergelijk geval in het geheel niet tot stand komen. Dit is iets anders dan
een nietig besluit, omdat het besluit bijvoorbeeld is genomen in strijd met de wettelijke of statutaire
bepalingen. Zie ook Kollen 2007, p. 364. Zie echter ook Hof Den Haag 26 mei 2015,
ECLI:NL:GHDHA:2015:1211, waarbij is geoordeeld dat een vergadering waaraan niet een geldig
besluit tot bijeenroeping van het bestuur of een groep leden als bedoeld in art. 2:41 lid 3 BW ten
grondslag ligt, geen algemene ledenvergadering is, als gevolg waarvan tijdens die vergadering genomen besluiten nietig zijn (art. 2:14 lid 1 BW). Zie over de vernietigbaarheid van de besluiten ook
noot 28.
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daarentegen tot vernietigbare besluiten van de algemene vergadering. Deze besluiten
zijn in beginsel wel rechtsgeldig, tenzij een belanghebbende een beroep doet op
de vernietigbaarheid (zie nader par. 13.5.4).23 Indien evenwel aan de voorwaarden
van art. 2:40 lid 2 BW wordt voldaan, kan toch sprake zijn van een geldig besluit,
zie par. 13.5.3.
Er gelden geen wettelijke regels voor de oproeping.24 Dit wordt uitgewerkt in de
statuten van de vereniging. Gebruikelijk was dat de oproeping geschiedt door een
brief van (de secretaris van) het bestuur aan de leden op de adressen van de leden.
Tegenwoordig vindt de oproeping digitaal plaats, door bijvoorbeeld een e-mail aan
de leden op de daarvoor kenbaar gemaakte e-mailadressen, of door een oproep/mededeling op het digitale portal/forum van de leden, waar ook de vergaderdocumenten op geplaatst worden (vergelijk art. 2:41 lid 4 en 5 BW, die ook voorzien in digitale bijeenroeping en oproeping). Hiervoor dient wel aan een aantal voorwaarden
te worden voldaan: (1) het op te roepen lid moet met deze wijze van communicatie
hebben ingestemd, (2) het bericht moet leesbaar en reproduceerbaar (op papier uit
te printen) zijn, (3) voor de toezending langs elektronische weg moet de op te roepen
persoon een adres bekend gemaakt hebben, en (4) de statuten moeten deze wijze
van oproeping niet expliciet uitsluiten.25
De oproeping aan de leden vermeldt gebruikelijkerwijs (i) de datum van de vergadering, (ii) de plaats waar de vergadering wordt gehouden, (iii) het tijdstip waarop
de vergadering begint en (iv) de punten waarover zal worden vergaderd (de agenda).
De datum van de algemene vergadering wordt door het bestuur gekozen. Het bestuur dient deze datum in redelijkheid te kiezen en te opteren voor een datum
waarop zo veel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn. Een dag als eerste of tweede
kerstdag ligt bijvoorbeeld niet voor de hand.
De plaats van de algemene vergaderingen wordt soms in de statuten vermeld (‘algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente X’ of ‘algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van de vereniging’). Indien
de statuten hier niets over vermelden, bepaalt het bestuur de plaats van de algemene
vergadering. Deze plaats dient evenals de datum van de algemene vergadering in
redelijkheid te worden gekozen, in die zin dat alle leden de mogelijkheid wordt
geboden de algemene vergadering te bezoeken.26 Hetzelfde geldt uiteraard voor
het tijdstip van de start van de algemene vergadering.

23.

24.

25.
26.
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Zie ook Hof Den Haag 26 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1211, waarbij is bevestigd dat van de
regels betreffende de bevoegdheid tot bijeenroeping moet worden onderscheiden de regels betreffende de wijze van bijeenroeping (oproeping). Niet-naleving van de regels voor oproeping leidt niet
tot nietigheid maar tot vernietiging van de in de vergadering genomen besluiten, omdat die regels
worden beschouwd als voorschriften die het tot stand komen van de besluiten regelen (art. 2:15
lid 1 onder a BW).
Met dien verstande dat de wet bepaalt dat indien de leden zelf tot bijeenroeping overgaan omdat
het bestuur het verzoek van de leden een vergadering bijeen te roepen niet nakomt, de oproeping
op dezelfde wijze dient te geschieden als voor een reguliere vergadering.
Oproeping langs elektronische weg is ook toegestaan indien de leden zelf tot bijeenroeping overgaan,
tenzij de statuten hieromtrent anders bepalen.
De statuten kunnen overigens inhouden dat de algemene vergaderingen ook buiten Nederland
mogen worden gehouden. Dit kan voor internationaal opererende verenigingen van nut zijn.
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De statuten van de vereniging bepalen meestal dat bij de oproeping een agenda
wordt meegezonden met de te behandelen onderwerpen, alsmede de documenten
die behoren bij de te behandelen agendapunten. Indien dit niet statutair is bepaald,
is dit niet strikt noodzakelijk. In de praktijk gebeurt dit meestal wel, zodat ook de
leden weten welke onderwerpen aan bod zullen komen en zij eventueel een afweging kunnen maken of zij de algemene vergadering willen bijwonen of niet.27
Mochten de statuten voorschrijven dat het meesturen van de agenda verplicht is,
dan is een oproeping zonder agenda formeel in strijd met de statutaire bepalingen
die het tot stand komen van besluiten regelen. Besluiten die tijdens deze bijeenkomst worden genomen, zijn dan niet geldig genomen en dus vernietigbaar (zie
par. 13.5.4).28 Dit kan worden voorkomen door het opnemen van een ‘escape’ in de
statuten van de vereniging, door te bepalen dat tot (enige dagen voor) de algemene
vergadering voorstellen tot aanvulling van de agenda bij het bestuur kunnen
worden ingediend of door in de statuten te bepalen dat de oproeping ‘zo veel mogelijk’ vergezeld moet gaan van de agenda.29
Een voorgenomen besluit tot statutenwijziging moet wel altijd vooraf zijn geagendeerd (art. 2:42 lid 1 BW). Hetzelfde geldt voor een besluit tot ontbinding van de
vereniging (art. 2:42 lid 4 BW). In deze gevallen is het meezenden van de agenda
dus wettelijk verplicht.
13.3.4

Termijn van oproeping

Voor het oproepen van de leden voor een algemene vergadering geldt geen wettelijke termijn. In de praktijk is het gebruikelijk een oproepingstermijn op te nemen
in de statuten en vaak gaat de voorkeur naar termijnen van één of twee weken (al
dan niet in combinatie met een jaarrooster). Als de statuten geen oproepingstermijn
bevatten, zal de termijn redelijk moeten zijn. Die redelijkheid kan af hangen van
factoren als de noodzakelijke voorbereidingstijd (mede af hankelijk van de hoeveelheid te bespreken onderwerpen en daarvoor te ontvangen documenten), de periode
waarin de algemene vergadering wordt gepland (bijvoorbeeld veel afwezigen door
zomervakantie), de bereikbaarheid, enzovoort.

27.

28.

29.

Zie ook Rb. Overijssel 8 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:386, waarin werd geoordeeld dat een
oproeping zonder duidelijke agenda onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid
en billijkheid, omdat dan niet vaststaat dat ter vergadering alle leden aanwezig (zullen) zijn die
over de materie zouden willen oordelen.
De wet bepaalt dat besluiten die worden genomen in strijd met de statutaire bepalingen die de
totstandkoming van besluiten regelen, vernietigbaar zijn (art. 2:15 BW). Dit betreft in ieder geval
besluiten waarbij de bepalingen ter zake van de oproeping tot vergaderingen en de oproepingstermijnen, agenderingen, toezending en terinzagelegging van stukken, alsmede de wijze van stemming
niet zijn nageleefd. Besluiten die zijn genomen door een orgaan dat daartoe niet bevoegd is of besluiten die worden genomen in strijd met de statuten (genomen ondanks een door de statuten
voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het
besluit heeft genomen, of fundamentele totstandkomingsvoorschriften, zoals bijvoorbeeld een
quorum), zijn nietig (vergelijk art. 2:14 BW). Lennarts/Roest, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 2:14, aant.
1 en art. 2:15 BW, aant. 2.
Zie over de agenda van de algemene vergadering en eventuele moties of later ingediende stukken
uitgebreid Kollen 2007, p. 377-381.
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Voor een besluit tot statutenwijziging en ontbinding geldt wel een minimale wettelijke termijn, te weten zeven dagen (art. 2:42 lid 1 BW). In de statuten kan deze
termijn wel worden verlengd. In de praktijk wordt vaak een termijn van twee weken
gehanteerd voor dergelijke besluiten, daar waar voor ‘gewone’ besluiten een termijn
van één week wordt gehanteerd.
Het niet in acht nemen van de statutaire oproepingstermijn betekent dat de bijeenroeping van de algemene vergadering heeft plaatsgevonden in strijd met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen (een gebrek in de
tweede handeling als hiervoor bedoeld in par. 13.3.3). De tijdens de algemene vergadering genomen besluiten zijn als gevolg hiervan vernietigbaar (zie par. 13.5.4).
13.3.5

Quorumeis/tweede vergadering

Alle leden hebben in beginsel toegang tot de algemene vergadering. Andersom
geldt niet de wettelijke verplichting dat alle of een minimaal aantal leden ook
daadwerkelijk aanwezig (moet) zijn/is. Vaak wordt in de statuten vastgelegd dat
geldige besluiten alleen kunnen worden genomen als ten minste een minimaal
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). Bedoeling is het draagvlak
voor genomen besluiten te borgen. Voor sommige besluiten die van invloed kunnen
zijn op de continuïteit van de vereniging, zoals een besluit tot statutenwijziging
of ontbinding, wordt in de praktijk soms een verzwaard quorum gehanteerd van
bijvoorbeeld een twee derde meerderheid van het aantal leden dat aanwezig of
vertegenwoordigd moet zijn om een geldig besluit over een dergelijk onderwerp
te kunnen nemen.
Nadeel van een quorumvereiste is dat als hieraan niet wordt voldaan de wél aanwezige leden geen rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. Vooral bij grote verenigingen met veel ‘slapende’ leden (bijvoorbeeld wel (actief) sporten, maar niet geïnteresseerd zijn in de verenigingsperikelen) komt het vaak voor dat het statutair
voorgeschreven quorum niet wordt gehaald. Om die reden wordt in de statuten
vaak opgenomen dat indien op een vergadering niet het aantal vereiste leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, binnen een korte termijn (doorgaans twee tot
vier weken daarna) een tweede vergadering kan worden gehouden, waarin ongeacht
het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden, de betreffende besluiten
kunnen worden genomen.
Indien de mogelijkheid van een tweede vergadering niet is opgenomen in de statuten, dient een geheel nieuwe algemene vergadering te worden uitgeschreven,
conform de statutaire voorschriften. In die nieuwe vergadering dient dan evengoed
het in de statuten vereiste quorum aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Deze
vergadering geldt dus niet als een ‘tweede vergadering’ als hiervoor bedoeld. Mocht
in deze nieuwe vergadering opnieuw het aantal vereiste leden niet aanwezig zijn,
dan zal men het voorstel als verworpen moeten beschouwen.30
30.
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Zie evenwel Rb. Noord-Holland 8 februari 2017, HA RK 17-16, JOR 2017/125, waarbij door de
rechtbank werd geoordeeld dat handhaving van het vereiste quorum in de gegeven omstandigheden,
waarbij de geldende Woningwet wijziging van de statuten vereist, naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar werd geacht. De rechtbank heeft vervolgens zelf de statuten van de
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Mochten onverhoopt ‘besluiten’ worden genomen door de algemene vergadering
ondanks dat het statutair voorgeschreven quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan moeten deze besluiten als nietig worden beschouwd (zie ook par.
13.5.4). De besluiten zijn dan immers genomen in strijd met de statuten.31
In de praktijk weten bestuurders van een vereniging vaak al dat in een vergadering
het aantal benodigde leden niet behaald zal worden. Soms geven zij dan bij de
oproeping voor de eerste vergadering al aan dat een half uur na de eerste vergadering een tweede vergadering zal worden gehouden, of dat de tweede vergadering
op datum x zal worden gehouden. Dit is niet toegestaan! De besluiten die in deze
tweede – onjuist bijeengeroepen – vergadering worden genomen, zijn dan niet
rechtsgeldig genomen.32 De tweede vergadering kan en mag pas worden bijeengeroepen als de eerste vergadering is gehouden, tijdens welke eerste vergadering
wordt vastgesteld dat het vereiste quorum niet is gehaald.33 Wel is toegestaan dat
het bestuur tijdens de eerste vergadering, na constatering dat het quorum niet is
behaald, alvast meldt dat op datum x de tweede vergadering zal plaatsvinden. Dit
is evenwel een mededeling, die dan nog gevolgd dient te worden door de formele
bijeenroeping van de tweede vergadering. Doorgaans zal de tweede vergadering
worden gehouden twee tot vier weken na de eerste vergadering. In die tweede
vergadering kan dan vervolgens over het besluit worden gestemd ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden (tenzij de statuten voor deze tweede
vergadering ook een (lager) quorum voorschrijven).
13.3.6

Voorzitterschap algemene vergadering, vergaderorde en notulering

De voorzitter van het bestuur leidt in de praktijk ook de algemene vergadering. De
wet bepaalt dat de voorzitter en secretaris van het bestuur ook als zodanig optreden
bij de algemene vergadering, tenzij in de statuten hieromtrent een andere regeling
is getroffen (art. 2:38 lid 2 BW).34 Soms wordt in de praktijk nog wel eens gekozen
voor een ‘technisch’ of ‘onafhankelijk’ voorzitter. Dat kan een lid van de vereniging
zijn, maar ook een derde. Die voorzitter heeft dan geen stemrecht, maar mag wel
advies geven, oftewel een raadgevende stem uitbrengen (vergelijk par. 13.3.1). Dit
kan ook een eenmalige keuze zijn, bijvoorbeeld in de situatie dat de voorzitter van
het bestuur een (persoonlijk) belang heeft bij het te behandelen onderwerp.
De voorzitter van de algemene vergadering heeft de leiding van de vergadering.
De voorzitter beslist over zaken als wie toegang heeft tot de vergadering, wat de
volgorde is van de agendapunten, of een volmacht door een lid (zie hierna par.

31.
32.

33.
34.

betreffende vereniging (woningcorporatie) gewijzigd met de toevoeging van de mogelijkheid van
een tweede vergadering, middels de uitspraak.
Zie ook Lennarts/Roest, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 2:14, aant. 1.
Dit vloeit voort uit het bepaalde in par. 13.3.3: er is dan immers geen formeel bijeenroepingsbesluit
van het bestuur aan de oproeping voorafgegaan. Zie ook Rb. Breda 30 oktober 1987, NJ 1988/866;
S&V 1988, p. 205 m.o. De Kluiver en Rb. Utrecht 29 juli 2004, JOR 2004/294, m.nt. Groffen.
Het is evenmin toegestaan om de eerste vergadering te schorsen en direct nadien te heropenen,
om zo aan het quorumvereiste te voldoen. Zie ook Kollen 2007, p. 376.
De wet maakt op deze hoofdregel overigens ook weer een uitzondering: indien de bijeenroeping
van de algemene vergadering geschiedt door de leden, mogen de leden anderen dan bestuursleden
belasten met het leiden van de vergadering en het opstellen van de notulen. Op de bijeenroeping
van de algemene vergadering door de leden is in par. 13.3.3 nader ingegaan.
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13.4.6) rechtsgeldig is verleend, enzovoort. De voorzitter dient ervoor te zorgen dat
de vergadering ordelijk verloopt. Zo is de voorzitter bevoegd, indien dit nodig is
om de orde van de vergadering te bewaken, een lid dat zich misdraagt te (doen)
verwijderen. De voorzitter is ook degene die de algemene vergadering weer sluit.
Voorts leidt de voorzitter de stemmingen tijdens de vergadering en geeft de uitslag
van de stemming, dat wil zeggen: de voorzitter telt de ‘voors’ en ‘tegens’. In de wet
is bepaald dat het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming
in beginsel beslissend is (tenzij de statuten anders bepalen) (art. 2:13 lid 3 BW).
Indien derhalve in de statuten geen andere regeling is getroffen, is het oordeel van
de voorzitter over de stemming beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, indien werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel;
te denken valt aan een mondeling toegevoegd amendement. De wet biedt nog wel
een escape: wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist (door de meerderheid van de aanwezige leden), dan
vindt een herstemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oude stemming (art. 2:13 lid 4 BW). Deze bepaling is van dwingend
recht, indien in de statuten geen andere voorziening over de uitslag van de stemming is opgenomen. De wet spreekt hier uitdrukkelijk van ‘onmiddellijk’. Het is
dus niet mogelijk het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming
of over de inhoud van een mondeling voorstel te betwisten in een volgende algemene vergadering.
De secretaris van de algemene vergadering heeft – tenzij de statuten anders bepalen – tot voornaamste taak het notuleren tijdens de algemene vergadering en het
(achteraf) opmaken van de notulen. Tijdens de vergadering is de secretaris de aangewezen persoon die de presentielijst controleert, schriftelijke volmachten in ontvangst neemt, enzovoort. De notulen hoeven geen letterlijke weergave te zijn van
hetgeen tijdens de algemene vergadering aan de orde kwam. Wel dienen uit de
notulen de genomen besluiten te blijken, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gegevens die naderhand nodig kunnen zijn om aan te tonen dat de
besluiten op de juiste wijze zijn genomen – juiste bijeenroeping, quorum aanwezig,
aantal uitgebrachte stemmen voor en tegen, aantal blanco stemmen, enzovoort.
13.4

Stemrecht

13.4.1

Stemrecht van de leden; aantal stemmen

In beginsel heeft ieder lid van de vereniging stemrecht en brengt ieder lid één stem
uit (art. 2:38 lid 1 BW).35 De statuten kunnen bepalen dat sommige leden meer dan
één stem kunnen uitbrengen. Zo komt het wel voor dat ereleden meer stemmen
mogen uitbrengen dan gewone leden. De wet stelt geen beperking aan het aantal
stemmen dat een lid kan uitbrengen. Wel zullen de statuten steeds moeten bepalen
35.

256

Niemand kan in beginsel zijn stemrecht worden onthouden. Toch kent de wet twee uitzonderingsgevallen. Enerzijds betreft dit geschorste leden. Anderzijds kunnen de statuten bepalen dat iemand
niet mag stemmen over zaken die hem zelf, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de
rechte lijn betreffen. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn enerzijds ouders, grootouders, overgrootouders, enz. en anderzijds kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, enz., art. 2:12 BW.
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hoeveel stemmen een bepaald lid heeft, of in ieder geval hoe het stemmenaantal
objectief kan worden vastgesteld. Zo kan bijvoorbeeld bij een inkoopvereniging
het aantal stemmen worden gekoppeld aan het – door een accountant vastgestelde – bedrag dat een lid in het voorafgaande boekjaar heeft besteed. De situatie
kan zich voordoen dat één lid zoveel stemmen heeft dat hij in een voltallige vergadering steeds de meerderheid en dus de uiteindelijke zeggenschap heeft. Hier is
niets op tegen.36
Het is evenwel niet toegestaan in de statuten te bepalen dat één bepaald lid altijd
de meerderheid heeft van de op een vergadering uit te brengen stemmen. Dit zou
immers in strijd zijn met het democratische karakter van de vereniging. Een statutaire bepaling waarbij wordt bepaald dat bepaalde besluiten slechts kunnen worden
genomen indien een lid of een bepaalde groep leden hier expliciet mee instemt,
is daarentegen wel toegestaan. Het is dus wel mogelijk een vetorecht toe te kennen
aan een lid of een groep leden.
Een lid dat meerdere stemmen heeft, mag zijn stemmen niet snel verschillend
uitbrengen. Doet hij dat wel, dan kan dat – zeker bij ja/nee of voor/tegen stemmingen – het verwijt van misbruik van stemrechten opleveren en dus een handelen
in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Slechts wanneer een lid bepaalde
groepen representeert en daarom meer dan één stem heeft, kan het op zijn plaats
zijn dat dat betreffende lid zijn verschillende stemmen op verschillende manieren
mag uitbrengen, zodat het lid aldus de verschillende gevoelens in zijn achterban
tot uitdrukking kan brengen.37 Ook kan het zo zijn dat een stemming ziet op de
vaststelling van bijvoorbeeld een volgorde. Dan is dus geen sprake van een ja/nee
of een voor/tegen stem. In die situatie is denkbaar dat een lid met meerdere stemrechten, die stemrechten anders en gewogen kan inzetten.
Het wettelijk uitgangspunt dat ieder lid (ten minste) één stem heeft, brengt mee
dat het juridisch gezien niet mogelijk is om leden te kennen zonder stemrecht. Bij
veel (grote) verenigingen wordt voorzien in aspirant-leden, junior-leden of buitengewone leden. Indien ten aanzien van deze soorten leden is bepaald dat zij geen
stemrecht hebben, zijn zij formeel geen leden van de vereniging in de zin van de
wet.38 Juridisch moeten zij worden gezien als (contractuele) aangeslotenen. Zij
hebben dan alleen die rechten die de statuten en reglementen van de betreffende
vereniging toekennen aan die betreffende categorie leden.39

36.

37.
38.
39.

In verenigingen waarin samenwerking tussen de leden vooropstaat, wordt een dergelijke doorslaggevende invloed van één lid wel als bezwaarlijk geacht. In die gevallen wordt soms gebruikgemaakt
van een ‘aftoppingssysteem’, inhoudende een statutaire bepaling dat één lid nooit meer dan de
helft van het aantal uit te brengen stemmen in een ledenvergadering kan uitbrengen.
In andere zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 173-174.
Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/46.
In de praktijk komt dat evenwel neer op een (bijna) volwaardig lidmaatschap zonder stemrecht,
omdat dergelijke categorieën van leden ook contributie moeten betalen (zij het wellicht een lager
bedrag), dezelfde verplichtingen kennen als de overige (volwaardige) leden, uitgenodigd worden
voor algemene vergaderingen en bevoegd zijn in die algemene vergaderingen het woord te voeren
en advies te geven.
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13.4.2

Stemrecht door lid-rechtspersoon

Een lid die rechtspersoon is, heeft ook in beginsel één stem (tenzij de statuten expliciet anders bepalen). Dit ongeacht het aantal personen dat die rechtspersoon
vertegenwoordigt. Een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door het bestuur
alsmede (doorgaans) door een of meer bestuurders, af hankelijk van de wettelijke
en statutaire bepalingen van de desbetreffende rechtspersoon. Indien derhalve
twee bestuurders de rechtspersoon slechts gezamenlijk kunnen vertegenwoordigen,
brengen zij gezamenlijk één stem uit. De wijze waarop zij zullen stemmen moeten
zij onderling afspreken. Mocht de vereniging het niet toelaten dat een lid met meer
personen ter vergadering verschijnt, dan moet het lid-rechtspersoon ervoor zorg
dragen dat degene die namens de rechtspersoon stemt, over voldoende volmachten
beschikt.
13.4.3

Stemrecht door minderjarig lid

Elk lid moet ten minste één stem kunnen uitbrengen; ook minderjarige leden. In
de statuten kan wel worden bepaald dat een minderjarig lid zelf geen stem mag
uitbrengen. In die gevallen wordt het stemrecht van het minderjarige lid uitgeoefend
door zijn wettelijk vertegenwoordiger (een van de ouders of de voogd). Die wettelijk
vertegenwoordiger hoeft dan geen lid te zijn van de vereniging.
Vooral sport- en muziekverenigingen maken soms wel een onderscheid tussen
minderjarigen en meerderjarigen door te spreken over respectievelijk aangeslotenen
en leden. De minderjarigen zijn dan geen lid en kunnen dan geen stem uitbrengen,
zie ook par. 13.4.1.
Aandachtspunt bij het uitbrengen van stemmen door bijvoorbeeld ouders, is dat
de mogelijkheid bestaat dat zij onderling van mening verschillen over de uit te
brengen stem. De wet voorziet alsdan niet in een wettelijke regeling. Mocht dit tot
problemen leiden, dan mag de algemene vergadering van die ouders – gelet op
de door die ouders te betrachten redelijkheid – verlangen dat zij zelf hun eventuele
geschil op dat punt beslechten alvorens de stem rechtsgeldig wordt verklaard.
13.4.4

Stemrecht voor niet-leden

Naast de leden kunnen ook niet-leden stemrecht toegekend krijgen. De statuten
van de vereniging kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere
organen van de algemene vergadering – het bestuur of de raad van commissarissen – en die geen lid zijn van de vereniging, toch in de algemene vergadering
stemrecht kunnen uitoefenen. Aan een niet-lid kan dus alleen stemrecht worden
verleend, indien hij deel uitmaakt van een orgaan van de vereniging. Het aantal
door de niet-leden gezamenlijk uit te brengen stemmen mag echter niet méér bedragen dan de helft van het aantal stemmen dat door alle leden gezamenlijk kan
worden uitgebracht.40
40.
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Het toekennen van stemrecht aan bestuurders en commissarissen – die niet ook lid zijn van de
vereniging en in die hoedanigheid stemrecht hebben in de algemene vergadering – in de algemene
vergadering dient overigens wel een bewuste keuze te zijn, juist omdat hierdoor sprake kan zijn
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13.4

Wijze van stemming

Een wettelijke regeling omtrent de wijze van stemming ontbreekt. Dit wordt
doorgaans geregeld in de statuten. Gebruikelijk is een bepaling dat mondeling
wordt gestemd, tenzij het personen betreft. Over personen wordt dan schriftelijk
gestemd. Mondelinge stemming geschiedt meestal door hoofdelijke stemmentelling
(het noemen van de naam van ieder lid die daarna mondeling zijn stem uitbrengt),
handopsteking of acclamatie (instemmend applaus). Bij schriftelijke stemming
worden stembriefjes of stemformulieren ingevuld. Indien de statuten niets bepalen
over de wijze van stemming, bepaalt in eerste instantie de voorzitter van de algemene vergadering hoe er wordt gestemd.
13.4.6

Stemmen bij volmacht

Uitgangspunt is dat een stemgerechtigde aan een andere stemgerechtigde volmacht
kan verlenen tot het uitbrengen van zijn stem (art. 2:38 lid 4 BW), maar de statuten
kunnen dit beperken of uitsluiten. Indien de statuten dit niet uitsluiten, is men
daartoe bevoegd. De eventuele volmacht moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Aan
de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt volgens de wet ook voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd. Onder ‘elektronisch’ wordt hier verstaan
een ‘volmacht in een elektronisch bestand’, bijvoorbeeld e-mail. De volmacht dient
reproduceerbaar te zijn, zodat een leesbare hard-copy door de gevolmachtigde mee
kan worden genomen naar een algemene vergadering. De volmacht kan één bepaalde vergadering betreffen, maar ook een van de in de algemene vergadering te
behandelen onderwerpen.
In de volmacht hoeft niet te worden aangegeven hoe de gevolmachtigde moet
stemmen. De gevolmachtigde mag in dat geval naar eigen bevind van zaken handelen namens de volmachtgever. Indien wel een steminstructie opgenomen is, mag
en kan de gevolmachtigde zijn stem niet op andere wijze uitbrengen.
Als een lid meer dan één stem heeft, kan hij niet meerdere gevolmachtigden aanwijzen die ieder een deel van die stemmen uitbrengen. Een lid kan slechts aan één
andere stemgerechtigde volmacht verlenen voor het uitbrengen van de diverse
stemmen.41
Overigens spreekt de wet over ‘stemgerechtigde’ en niet over ‘stemgerechtigd lid’.
Dit lijkt te impliceren dat ook een niet-lid als gevolmachtigde kan optreden.42 In
de praktijk wordt dit in de statuten beperkt tot slechts stemgerechtigde leden. Zo
komt het in de praktijk wel voor dat in de statuten wordt bepaald dat een stemge-

41.
42.

van een zekere vermenging van organen. Indien aan niet-leden stemrecht wordt toegekend, dienen
deze niet-leden ook te worden opgeroepen voor de algemene vergaderingen waarin zij dat stemrecht
mogen uitoefenen en dienen zij de vergaderstukken te ontvangen, op gelijke wijze als de overige
leden.
Kollen 2007, p. 412.
De volmacht kan in ieder geval niet worden verleend aan een geschorst lid, aangezien deze persoon
niet stemgerechtigd is.
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rechtigd lid slechts voor een of twee andere stemgerechtigde leden kan optreden
als gevolmachtigde (en derhalve niet onbeperkt).
Als de volmachtgever zich op het laatste moment bedenkt en toch op de algemene
vergadering verschijnt, vervalt daarmee automatisch de volmacht, zelfs als deze
onherroepelijk was. Het lid kan dan zelf het woord voeren en stemmen. Als de
gevolmachtigde een niet-lid was, kan hem onder deze omstandigheden de toegang
tot de algemene vergadering worden ontzegd.
13.4.7

Elektronisch stemmen43

De statuten kunnen bepalen dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is het vergader(en stem)recht uit te oefenen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 2:38
lid 6 BW). Hierbij kan gedacht worden aan e-mail, video conference, internet, enzovoort. Indien in de statuten de mogelijkheid van het uitbrengen van het stemrecht
via een elektronisch communicatiemiddel niet wordt geboden, is dit ook niet toegestaan. De statuten zijn dus leidend hierbij.
Indien de statuten de mogelijkheid van het uitbrengen van stemrecht door middel
van een elektronisch communicatiemiddel openen, dient het elektronisch uitbrengen van een stem op een algemene vergadering door de vereniging in beginsel
mogelijk te worden gemaakt. Alle leden moeten, indien zij dit wensen, dan de
mogelijkheid hebben om via een elektronisch communicatiemiddel hun stem uit
te brengen, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.44 Bij de oproeping
wordt dan door het bestuur bekend gemaakt op welke wijze het elektronisch uitbrengen van de stem mogelijk is, via welk medium en onder welke voorwaarden
(de termijn voor het uitbrengen van de stem en welke eisen aan de identificatie
worden gesteld en eventueel een regeling over de kosten die verbonden zijn aan
het gebruikmaken van de elektronische communicatiemiddelen).
Het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is aan drie voorwaarden
gebonden: (1) het stemgerechtigde lid kan via het elektronisch communicatiemiddel
worden geïdentificeerd, (2) het stemgerechtigde lid kan rechtstreeks kennisnemen
van de verhandelingen ter vergadering, en (3) het stemgerechtigde lid kan zijn
stemrecht uitoefenen. Daarnaast kunnen de statuten bepalen dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel moet kunnen deelnemen aan de
beraadslagingen, en dus het woord moet kunnen voeren. Dit laatste is geen wettelijk
vereiste, omdat het in bepaalde gevallen technisch te bezwaarlijk kan zijn om
iedere deelnemer tegelijk deel te laten nemen aan de beraadslaging. Het staat de
vereniging vrij hiervan statutair af te wijken.
Als elektronische communicatiemiddelen worden gebruikt, zal moeten worden
gewaarborgd dat het betreffende lid kan worden geïdentificeerd. Te denken valt
hierbij aan een elektronische handtekening. Het bestuur van de vereniging kan
43.
44.

260

Zie over elektronisch stemmen en vergaderen uitgebreid Kollen 2007, p. 415-421.
Het kan bezwaarlijk zijn alle leden de mogelijkheid te bieden om via de elektronische weg deel te
nemen aan de vergadering. Het staat de vereniging vrij hier statutair van af te wijken.
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statutair of reglementair bepalen welke eisen worden gesteld aan het communicatiemiddel en welk medium zal worden gebruikt, teneinde te voorkomen dat een
niet-lid een stem uitbrengt.45 Voorts geldt als eis dat het lid zo veel mogelijk moet
kunnen deelnemen aan de vergadering, als ware hij in de fysieke vergadering
aanwezig. Dit impliceert derhalve niet alleen auditieve communicatie, maar ook
visuele communicatie.46 Niet is bepaald dat het lid het woord moet kunnen voeren.
Een aanvulling op de mogelijkheid om het stemrecht via een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen is om in de statuten te bepalen dat het mogelijk is om
dertig dagen vóór de datum van de geplande algemene vergadering langs elektronische weg een stem uit te brengen. Een dergelijke stem geldt dan als uitgebracht
tijdens de algemene vergadering. Een lid dat voor deze wijze van stemmen kiest,
kan niet meer tijdens de algemene vergadering zelf stemmen. De stem is immers
al uitgebracht. Het is wel mogelijk om na het elektronisch uitbrengen van de stem
alsnog ter vergadering te verschijnen en daar het woord te voeren. Er zal dus een
goed (statutair) controlemechanisme moeten zijn om te voorkomen dat een lid
eerst elektronisch stemt en vervolgens gedurende de algemene vergadering nogmaals
een stem uitbrengt. De wet regelt de mogelijkheid tot het wijzigen van de eerder
elektronisch kenbaar gemaakte stem niet. De reeds eerder uitgebrachte stem kan
derhalve – op grond van de wet – niet meer worden herroepen en opnieuw
worden uitgebracht. Eventueel kan in de statuten van de vereniging hiervoor nog
wel een faciliteit worden getroffen, om tegemoet te komen aan de vrije meningsvorming staande vergadering.47
13.4.8

Stemovereenkomst

Soms spreken leden onderling af hoe zij hun stem zullen uitbrengen, de zogenoemde stemovereenkomst. In beginsel is een dergelijke overeenkomst geldig, mits het
belang van de vereniging bij de overeengekomen wijze van stemmen niet uit het
oog wordt verloren. Gaat men een stemovereenkomst aan louter in het belang van
45.

46.

47.

Dit sluit niet uit dat personen die anders niet tot de fysieke vergadering zouden zijn toegelaten
(bijvoorbeeld geschorste leden), via de elektronische verbinding toch kunnen deelnemen aan de
vergadering indien zij een lid zover krijgen dat zij mee mogen kijken. Een schorsing kan op die
manier worden gefrustreerd.
In de wetsgeschiedenis wordt ook ingegaan op de vraag wat rechtens is als tijdens de vergadering
de elektronische communicatieverbinding wegvalt. Betoogd wordt dat de vereniging de inspanningsverplichting heeft om redelijkerwijs haalbare maatregelen te treffen, maar indien de verbinding
desondanks wegvalt, de gevolgen daarvan voor rekening van de desbetreffende vergadergerechtigde
komen. Als hij dit risico niet wil nemen, dan zal hij naar de fysieke vergadering moeten gaan. In
hoeverre een dergelijk standpunt houdbaar is als door een technische storing grote groepen vergadergerechtigden afgesloten raken van beeld en geluid van de fysieke vergadering, zal in jurisprudentie bepaald moeten worden. Als (ook) de faciliteit tot elektronisch stemmen uitvalt, kunnen er
geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. In de statuten kunnen overigens regelingen worden
getroffen om deze materie te reguleren, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2011/12,
30019, 3, p. 8).
Het kan in de praktijk voorkomen dat zich een situatie voordoet waarbij vooraf door een (groot)
deel van de leden tegen is gestemd. Vervolgens wordt tijdens de algemene vergadering zelf gediscussieerd over het voorstel, waarna de aanwezige leden vóór stemmen, waarbij ook de leden die
vooraf tegen hebben gestemd eigenlijk vóór hadden willen stemmen. Zoals gezegd is het niet mogelijk stemmen die vooraf zijn uitgebracht te herroepen. Voor het bestuur bestaat dan nog de
mogelijkheid om het voorstel te verdagen naar een volgende vergadering, waarin dan opnieuw het
voorstel aan de orde kan komen.
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zichzelf of derden, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, dan
is een dergelijke afspraak niet toegestaan. Het lid zal in een dergelijk geval zijn
stem anders mogen uitbrengen dan overeengekomen. Dat hij dan wellicht wanprestatie pleegt jegens zijn partners is een zaak die de vereniging niet betreft.
13.5

Besluitvorming algemene vergadering

13.5.1

Formele vereisten totstandkoming van een besluit

De wijze van besluitvorming door de algemene vergadering wordt – indien sprake
is van een geldig bijeengeroepen algemene vergadering (zie par. 13.5.4) – bepaald
door drie elementen:
– het aantal stemmen dat een lid mag uitbrengen;
– het aantal stemmen dat noodzakelijk is om een besluit te nemen;
– het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn om een
rechtsgeldig besluit te kunnen nemen (quorum).
Het aantal stemmen dat een lid mag uitbrengen wordt bepaald in de statuten van
de vereniging. Zoals hiervoor aangegeven, heeft ieder lid op grond van de wet in
ieder geval (ten minste) één stem (geschorste leden uitgezonderd). In de statuten
kan aan (een bepaalde groep) leden een meervoudig stemrecht worden toegekend,
of kan gebruik worden gemaakt van een objectieve rekenformule waarmee het
aantal stemmen van een lid wordt bepaald.
Het aantal stemmen dat noodzakelijk is om een besluit te nemen wordt in de praktijk
eveneens in de statuten van de vereniging opgenomen. Daarop geldt één uitzondering: de wet bepaalt dat een geldig besluit tot omzetting slechts kan worden genomen met ten minste een negen tiende meerderheid van de stemmen (art. 2:18 BW).
Deze meerderheidseis is dwingendrechtelijk.48 Voor het overige schrijft de wet niet
dwingendrechtelijk voor met hoeveel stemmen geldige besluiten kunnen worden
genomen door de algemene vergadering.49
Gewone, volstrekte en absolute meerderheid
In de algemene vergadering wordt – tenzij in de statuten anders is bepaald (zie
ook hierna) – beslist bij een gewone of een volstrekte meerderheid van uitgebrachte
stemmen. Onder gewone meerderheid en onder volstrekte meerderheid wordt in principe
verstaan: de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen,
stemonthoudingen en ongeldige stemmen tellen niet mee om te bepalen of de
vereiste gewone of volstrekte meerderheid is verkregen.
Slechts indien sprake is van een keuze tussen meer dan twee personen wijkt de
gewone meerderheid af van de volstrekte meerderheid. In dat geval wordt onder
gewone meerderheid verstaan: het hoogste aantal geldige stemmen, zonder dat
48.

49.

262

Met dien verstande dat een besluit tot omzetting op dezelfde wijze dient te worden genomen als
een besluit tot statutenwijziging. Is voor de statutenwijziging een grotere meerderheid dan negen
tienden vereist, dan geldt deze eis ook voor het omzettingsbesluit. Slechts indien de statuten een
kleinere meerderheid voorschrijven, geldt de eis van negen tienden.
Zie bijvoorbeeld art. 2:43 lid 1 BW.
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deze meerderheid groter hoeft te zijn dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Voorbeeld
Stel: er zijn drie personen verkiesbaar gesteld voor benoeming tot bestuurder
(persoon A, persoon B en persoon C). Er zijn 60 geldig uitgebrachte stemmen. Voor
persoon A zijn 18 stemmen uitgebracht, voor persoon B 23 stemmen en voor persoon C 19 stemmen. De 23 stemmen voor persoon B vormen de gewone meerderheid, hoewel dit niet de volstrekte meerderheid (de helft plus één) vormt.
Indien in de statuten wordt gesproken van een absolute meerderheid van het aantal
uitgebrachte stemmen om tot een geldig besluit te komen, dan wordt eveneens
bedoeld: de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen. In geval van een
absolute meerderheid worden blanco stemmen, stemonthoudingen en ongeldige
stemmen wel meegeteld, omdat deze dan wel meetellen voor het bepalen van het
aantal uitgebrachte stemmen.
Gekwalificeerde of versterkte meerderheid
Een besluit tot statutenwijziging en het besluit tot ontbinding van de vereniging
behoeft op grond van de wet in beginsel ten minste twee derde meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (tenzij de statuten anders bepalen, zie art. 2:43 lid 1 BW).
Een dergelijke grotere meerderheid wordt aangeduid als een gekwalificeerde of versterkte meerderheid. Statutair kan van deze gekwalificeerde meerderheid worden afgeweken en kan worden bepaald dat ook de besluiten tot statutenwijziging en
ontbinding met een gewone of volstrekte meerderheid van stemmen worden genomen.50 In de statuten van de vereniging kan bovendien bepaald worden dat voor
andere besluiten – bijvoorbeeld een besluit tot benoeming van bestuurders – tevens een gekwalificeerde meerderheid van geldige stemmen is vereist; te denken
valt aan twee derde of drie vierde meerderheid. In de praktijk komen diverse
soorten meerderheden voor.
Algemene stemmen
De eis dat een besluit dient te worden genomen met algemene stemmen, heeft dezelfde
betekenis als een eenstemmig of unaniem besluit.
Op het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn om een rechtsgeldig besluit
te kunnen nemen (quorum) is hiervoor in par. 13.3.5 uitgebreid ingegaan. Tenzij statutair anders is bepaald, is de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering
niet af hankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Indien de statuten derhalve geen quorum bevatten, kunnen besluiten door
de algemene vergadering ook worden genomen indien slechts één lid aanwezig is.

50.

Bepalen de statuten echter niets, dan behoeft het besluit tot statutenwijziging wél ten minste een
twee derde meerderheid van de stemmen.
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13.5.2

Vrucht van onderling overleg

Uitgangspunt bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering is dat de besluiten van de algemene vergadering tot stand moeten komen als een ‘vrucht van
onderling overleg’.51 Het nemen van een besluit zonder de leden tijdens de vergadering de gelegenheid te geven over het voorstel van gedachten te wisselen, is in
strijd met een goede vergaderorde.52 Besluitvorming via onderling overleg veronderstelt dat door de uitwisseling van standpunten leden van een ander dan hun
oorspronkelijke standpunt kunnen worden overtuigd. Niet-leden, zoals bestuurders,
kunnen daar ook een rol in spelen, omdat zij het recht hebben om tijdens algemene
vergaderingen het woord te voeren.
13.5.3

Besluitvorming door een niet-rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering

Hiervoor is in par. 13.3 een aantal situaties genoemd waarbij door de algemene
vergadering geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, omdat niet
aan de statutaire vereisten voor de bijeenroeping en/of oproeping van de vergadering
wordt voldaan. Het bestuur zal dan een nieuwe algemene vergadering bijeen
moeten roepen, waarbij de statutaire vereisten voor de bijeenroeping en oproeping
wel in acht worden genomen. De wet biedt echter de mogelijkheid om in die
situaties toch een besluit te nemen:
‘een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
(rechtsgeldige) vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.’
De algemene vergadering kan dus ook besluiten ‘buiten (formele) vergadering’
nemen, mits alle (stemgerechtigde) leden een stem uitbrengen. In de praktijk zal
dit slechts voor verenigingen met een klein ledenbestand een optie zijn. Een grote
sportvereniging zal het immers niet redden om alle leden te bewegen een stem uit
te brengen.
13.5.4

Non-existente, nietige of vernietigbare besluiten

Naast de in par. 13.5.1 genoemde elementen voor geldige besluitvorming door de
algemene vergadering, is voorts van belang dat de algemene vergadering op geldige
wijze bijeen is geroepen. In par. 13.3.2 is aangegeven dat, indien de bijeenroeping
(dat wil zeggen het formele besluit) door een orgaan/persoon is verricht dat/die
daartoe niet bevoegd is, er geen formele algemene vergadering is ontstaan.53 Indien
51.

52.
53.
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Dit volgt uit het Wijsmuller-arrest (HR 15 juli 1968, NJ 1969/101). In dit arrest heeft de Hoge Raad
bepaald dat in ieder geval de besluiten van het bestuur van een rechtspersoon als vrucht van onderling overleg tot stand moeten komen. Deze lijn wordt in de literatuur en jurisprudentie ook
doorgetrokken naar de andere organen van rechtspersonen, zoals de algemene ledenvergadering
en de algemene vergadering van aandeelhouders (bij B.V.’s).
Zo ook Rb. Zutphen 6 augustus 2003, NJF 2003/5.
Hetzelfde geldt voor een gebrek in het formele bijeenroepingsbesluit, bijvoorbeeld omdat niet aan
de statutaire vereisten voor een geldig bestuur(bijeenroepings)besluit wordt voldaan, waardoor dit
besluit nietig is of vernietigbaar wordt en deze nietigheid c.q. vernietigbaarheid ook ingeroepen
wordt.
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in de vergadering besluiten worden genomen, zijn deze besluiten non-existent.54
Deze besluiten hebben geen rechtskracht en bestaan daardoor niet. De besluiten
kunnen bijvoorbeeld ook niet bekrachtigd worden. Wel is het in dat geval mogelijk
dat via het in par. 13.5.3 bepaalde alsnog een besluit tot stand komt, maar daarmee
dient ieder lid dan in te stemmen.
Is het bijeenroepingsbesluit van het bestuur wel geldig, maar is sprake van een
oproeping aan de leden (de uitnodiging) in strijd met de statuten of reglementen,
dan kan de algemene vergadering wel besluiten nemen. Deze besluiten zijn dan
vernietigbaar. Vernietigbare besluiten zijn formeel rechtsgeldig tot het besluit
wordt vernietigd door de rechter (zie art. 2:15 BW). Vernietiging kan alleen
plaatsvinden op verzoek van een belanghebbende die wordt geschaad door het
genomen besluit, tot één jaar na bekendmaking van de besluiten. In hoofdstuk 6 is
nader ingegaan op de procedure van vernietiging en de gronden van vernietiging
van besluiten.
Bij de algemene vergadering zal niet snel sprake zijn van nietige besluiten. Nietige
besluiten zijn besluiten die nimmer rechtskracht hebben gehad. Het besluit wordt
geacht nooit te zijn genomen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een besluit wordt
genomen door een orgaan dat daartoe niet de (wettelijke of statutaire) bevoegdheid
heeft (de algemene ledenvergadering neemt het besluit terwijl op grond van de
statuten het intern toezichthoudend orgaan daartoe bevoegd is) of indien een besluit
door de algemene vergadering wordt genomen ondanks dat niet aan het statutair
vereiste quorum wordt voldaan. Aangenomen wordt dat het bestuur van de vereniging er – bij de voorbereiding van de vergaderingen – voor zorgt dat de algemene
vergadering geen besluiten neemt waartoe zij niet bevoegd is. Zie over de nietigheid
van besluiten ook uitgebreider hoofdstuk 6.
13.5.5

Referendum

De statuten kunnen bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering
aan een referendum worden onderworpen (zie art. 2:39 lid 2 BW). Hiermee wordt
voorkomen dat in een vergadering waar betrekkelijk weinig leden aanwezig zijn,
belangrijke besluiten worden genomen, die wellicht tegen de opvattingen van
de – afwezige – meerderheid ingaan. Het referendum is bedoeld voor de leden.
Geschorste leden nemen niet deel aan het referendum.
Een referendum kan alleen zien op een door de algemene vergadering reeds genomen besluit. Een referendum kan dus niet een voorstel bevatten waarover de algemene vergadering zich nog niet heeft uitgesproken. Als men voor een dergelijk
voorstel de leden laat ‘stemmen’, moet dat worden gezien als raadplegen van de
leden.

54.

Zie Rb. Rotterdam (vzr.) 21 november 2002, JOR 2003/9 (LPF). Zie ook Hof Den Haag 26 mei 2015,
ECLI:NL:GHDHA:2015:1211, waarbij is geoordeeld dat besluiten die genomen zijn in een vergadering
waaraan niet een geldig besluit tot bijeenroeping van het bestuur of een groep leden als bedoeld
in art. 2:41 lid 3 BW ten grondslag ligt, geen algemene ledenvergadering is, nietig zijn (art. 2:14
lid 1 BW).
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De soorten besluiten waarvoor een referendum geldt kunnen in de statuten zijn
benoemd, maar het is ook mogelijk in de statuten vast te leggen dat het bestuur
of de algemene vergadering de betreffende besluiten aanwijst.55 De statuten van
de vereniging moeten voorts de tijd waarbinnen en de wijze waarop een referendum
moet plaatsvinden, regelen. Een summiere aanduiding kan voldoende zijn. Gedurende de periode tussen het besluit van de algemene vergadering waarover het referendum wordt gehouden en het moment waarop de uitslag vaststaat, wordt de
uitvoering van het besluit geschorst. Wordt vervolgens het besluit door het referendum verworpen, dan heeft het besluit geen rechtskracht; is de stemming positief,
dan werkt het besluit vanaf het moment waarop de algemene vergadering het besluit
nam.
13.6

Ledenraad

In de situaties dat verenigingen duizenden leden kennen, wordt ook wel gekozen
voor het vormen van een algemene vergadering die bestaat uit afgevaardigden van
de leden (zie art. 2:39 lid 1 BW). In dat geval worden dus niet alle leden uitgenodigd
voor de algemene vergadering, maar slechts de speciaal daarvoor aangewezen c.q.
verkozen leden. Dit om bijvoorbeeld de huur van grote locaties te voorkomen.
Maar ook ter bevordering van de discussie en het behoud van het democratisch
karakter van de vereniging, dat in te grote ledentallen (met veel slapende leden)
verloren zou kunnen gaan.
Indien de algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden, dan wordt
de algemene vergadering in de praktijk vaak aangeduid als ‘ledenraad’. In geval
van de vorming van een ledenraad bestaat de algemene vergadering uit afgevaardigden van de leden, die door en uit de leden worden gekozen. Dit is met name
handig als het een grote landelijke vereniging betreft – denk aan de ANWB, het
Rode Kruis, de Dierenbescherming of politieke partijen – met leden in alle provincies. Men kan er dan voor kiezen om per provincie een persoon af te vaardigen
naar de ledenraad. Dit bevordert de deelname aan de gang van zaken binnen de
vereniging.
De term ‘ledenraad’ is overigens geen wettelijke term, maar een in de praktijk
veelvoorkomende term. Een ledenraad is alleen toegestaan indien de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden. Het
is dus niet mogelijk dat het bestuur besluit – zonder statutaire grondslag – nog
slechts een deel van de leden uit te nodigen, omdat het animo toch niet groot is.
De statuten moeten dus specifiek voorzien in een ledenraad (maar kunnen daar
dus ook een andere term voor kiezen). Van belang is in ieder geval dat uit de statuten naar voren komt dat de afgevaardigden die deelnemen aan de ledenraad, ook
lid zijn van de vereniging en door de leden zelf zijn aangewezen c.q. verkozen om
deel te nemen aan de ledenraad. Ieder lid moet op grond van de wet middellijk of
55.
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Het bestuur zou tot een dergelijk besluit kunnen komen indien het van mening is dat het ter vergadering genomen besluit zo slecht voor de vereniging is, dat het alle leden wenst te horen. Vooral
in dit laatste geval zal er bijna steeds sprake zijn van een conflictsituatie: het bestuur en een aantal
leden staan lijnrecht tegenover elkaar. Daarom zal het van groot belang zijn dat de statuten
nauwkeurig omschrijven hoe het referendum moet worden gehouden.
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onmiddellijk deel kunnen nemen aan deze verkiezing. Hoe de verkiezing dient te
geschieden, wordt in de statuten van de vereniging geregeld. De leden komen
hiervoor niet bij elkaar. Doorgaans is sprake van een digitale verkiezing, die door
het bestuur van de vereniging wordt georganiseerd, waardoor leden zich kunnen
inschrijven.
Er zijn voorbeelden bekend waarin in de statuten was opgenomen dat sprake was
van een ledenraad, doch in de praktijk geen ledenraad functioneerde, als gevolg
waarvan de algemene ledenvergadering de nog in de statuten aan die ledenraad
toegekende bevoegdheden uitoefende. In een dergelijke situatie mag worden aangenomen dat een besluit genomen in strijd met de statuten (want genomen door
de algemene ledenvergadering in plaats van de ledenraad) toch rechtsgeldig is.56
De bevoegdheden van de ledenraad zijn hetzelfde als die van de algemene vergadering. Ook de wijze van stemrecht en besluitvorming is identiek.57

56.
57.

Rb. Midden-Nederland 10 december 2014, JOR 2015/68.
Hetzelfde geldt overigens voor een algemene vergadering van een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid. Zie over afdelingen ook nader hoofdstuk 17. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat
verenigingen ervoor kiezen hun structuur in te richten door middel van afgevaardigden in de ledenraad en neemt het aantal afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid af. Dit mede om een zekere
bestuurlijke drukte te voorkomen en meer met de inhoud en feitelijke werkzaamheden van de
(hoofd)vereniging bezig te kunnen zijn.
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Hoofdstuk 14
Governance en toezicht
Mr. M.J. van Uchelen-Schipper

14.1

Governance bij de stichting en de vereniging

14.1.1

Begrip governance en governance regels

Met de term (corporate) governance wordt doorgaans verwezen naar de verhouding
tussen de bestuurlijke en toezichthoudende taak binnen een rechtspersoon, de
invulling van die taken en de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd.
Dergelijke regels van governance voor de stichting en de vereniging zijn terug te
vinden in:
– de algemene wettelijke regeling (Boek 2 BW);
– bijzondere wettelijke regelingen (sectorspecifieke wet- en regelgeving);
– sectorale governance codes; en
– statuten en reglementen.
14.1.2

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Een wetsvoorstel dat relevant is in verband met governance en toezicht is het
Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (‘Wetsvoorstel’).1 Het Wetsvoorstel,
dat al weer enige tijd stilligt, is onder meer het vervolg op het rapport uit 2013 van
de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in de semipublieke
sector, ook wel de Commissie Halsema genoemd. De Commissie Halsema had tot
taak gedragsregels op te stellen voor professioneel en ethisch verantwoord handelen
van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector.2 De voorgestelde
wijzigingen in Boek 2 BW hebben echter niet alleen gevolgen voor stichtingen en
verenigingen in de semipublieke sector, maar voor alle soorten stichtingen en
verenigingen. Het Wetsvoorstel beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij de
verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. Het
Wetsvoorstel is daarbij met name gericht op de verbetering van het wettelijke kader
voor de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij en de
stichting, aldus de MvT bij het Wetsvoorstel.3 Om dit te bereiken wordt onder meer
voorzien in een wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend
orgaan bij stichtingen en verenigingen, die in het Wetsvoorstel ‘raad van commissarissen’ wordt genoemd. Hierna zullen bij verschillende deelonderwerpen de
voorgestelde wijzigingen aan de orde komen.
1.
2.

3.

Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2.
Op 11 september 2013 bracht de Commissie haar rapport ‘Een lastig gesprek’ uit, waarin aanbevelingen zijn opgenomen die zijn gericht op het gedrag, het elkaar aanspreken op gedrag en het
creëren van een meer open cultuur binnen semipublieke organisaties.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3 (‘MvT Wetsvoorstel’), p. 1.
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14.1.3

Soorten stichtingen en verenigingen

De governance structuur die een stichting of een vereniging kiest hangt in belangrijke mate af van de aard en de activiteiten van die stichting of vereniging. Relevant
is ook de vraag of aan de stichting of de vereniging een (grote) onderneming verbonden is en de vraag hoe het vermogen samengesteld is: is het vermogen (mede)
gevormd met geld van het publiek en/of geld van de overheid?
Met name voor stichtingen geldt dat bij het vinden van een passend governance
model nagegaan dient te worden welke private en/of publieke belangen betrokken
zijn en hoe deze belangen behartigd en bewaakt kunnen worden. Welke vorm van
interne controle ligt daarbij voor de hand? Een aantal voorbeelden:
Voor een familiestichting die een familielandgoed in eigendom heeft, is het in beginsel een private aangelegenheid om wel of niet te kiezen voor een toezichthoudend orgaan. Een stichting die een buurthuis exploiteert met subsidie van de gemeente hoeft wellicht niet direct een intern toezichthoudend orgaan in te stellen,
maar het bestuur moet wel op enige wijze (extern) verantwoording afleggen aan
de gemeente over de besteding van het overheidsgeld. Een stichting die geld inzamelt voor een goed doel dient zich over de besteding van dat geld te verantwoorden
jegens haar donateurs en dient ook te zorgen voor adequate interne checks and balances, bijvoorbeeld door de instelling van een raad van toezicht.4
Voor bepaalde soorten stichtingen wordt door de wetgever een verplichte vorm
van interne controle voorgeschreven. Op grond van regels van de Belastingdienst
dient een stichting die wil kwalificeren als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) ofwel een meerhoofdig bestuur – bestaande uit ten minste drie bestuurders – te hebben ofwel naast het bestuur een raad van toezicht in te stellen. Voor
semipublieke instellingen – dat wil zeggen: zorginstellingen, woningcorporaties
en scholen die door de overheid bekostigd worden – gelden bijzondere governance
regels die zijn neergelegd in sectorwetgeving en in sectorale governance codes. Zo
zijn door de overheid gefinancierde zorginstellingen verplicht om een raad van
toezicht in te stellen. Ook een stichting-pensioenfonds moet op grond van sectorregels intern toezicht regelen door instelling van een raad van toezicht of een one
tier board.
14.1.4

Stichtingen en verenigingen met een (grote) onderneming;
ondernemingsbegrip

Aan een stichting of vereniging kan een onderneming verbonden zijn, maar dat
hoeft niet.
Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (OWM’s) zijn bijzondere
soorten ‘ondernemende verenigingen’.5 Indien een coöperatie of een OWM een
bepaald minimumbedrag aan eigen vermogen heeft, een ondernemingsraad heeft
4.
5.
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Zie ook de SBF-Code Goed Bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.
De regels voor de raad van commissarissen voor de gewone coöperatie en OWM zijn opgenomen
in art. 2:57 en art. 2:57a BW en voor de structuurcoöperatie en structuur-OWM in art. 2:63a e.v.
BW.
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ingesteld en een bepaald minimumaantal werknemers heeft, dient daarvan melding
gemaakt te worden aan het Handelsregister (art. 2:63b BW). Indien deze opgave
gedurende drie jaar onafgebroken is ingeschreven, gelden de bepalingen van de
zogenoemde structuurregeling. Dergelijke ‘grote’ coöperaties en OWM’s zijn verplicht om een raad van commissarissen in te stellen en werknemers invloed toe te
kennen op de samenstelling daarvan. De raad van commissarissen van een structuurcoöperatie of structuur-OWM heeft een aantal wettelijke bevoegdheden (zie
ook hoofdstuk 18).
Het begrip ‘onderneming’ komt – in relatie tot stichtingen en verenigingen – op
een aantal plaatsen in de wet voor:
– in het jaarrekeningenrecht;
– in het enquêterecht;
– in bepalingen waarin interne aansprakelijkheidsregels van overeenkomstige
toepassing worden verklaard.
Opvallend is dat het ondernemingsbegrip op de hiervoor genoemde plaatsen verschillend omschreven is.6 Bestuurders en toezichthouders van een stichting of een
vereniging die wordt aangemerkt als ‘groot’ in de zin van het jaarrekeningenrecht
dienen bepalingen over het maximumaantal bestuurlijke en toezichthoudende
functies in acht te nemen (zie ook par. 14.6.2 hierna). Voor toepasselijkheid van
het enquêterecht geldt dat de stichting of de vereniging een onderneming in stand
moet houden waarvoor ingevolge de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een
ondernemingsraad moet worden ingesteld (art. 2:344 BW). Zie over het enquêterecht
hoofdstuk 20. De regels over interne aansprakelijkheid van bestuurders en interne
toezichthouders (art. 2:50a en art. 2:300a BW) zijn slechts van toepassing in geval
van faillissement van een stichting of vereniging die een onderneming heeft en
aan vennootschapsbelasting is onderworpen. Zie hierover uitgebreider hoofdstuk
8 en 9.
14.1.5

Sectorale governance codes

Voor stichtingen en verenigingen in bepaalde sectoren zijn governance codes opgesteld die Boek 2 BW en sectorale wetgeving aanvullen. Governance codes beogen
beginselen als transparantie, integriteit, kwaliteit en professionaliteit van bestuurders en interne toezichthouders concreet te maken. Zij bevatten bijvoorbeeld regels
over de samenstelling en deskundigheid van het toezichthoudend orgaan, onafhankelijkheid, omgang met tegenstrijdig belang en informatievoorziening. Tegenwoordig zijn ook cultuur en gedrag van bestuurders en toezichthouders onderwerpen
die in governance codes aan de orde komen.7 In codes die voor stichtingen en verenigingen in specifieke sectoren zijn geschreven komen vaak actuele, voor die
sector belangrijke, onderwerpen aan de orde, zoals verantwoordelijkheid voor
veiligheid en kwaliteit van zorg in de Governancecode Zorg en het beheersen van
(financiële en niet-financiële) risico’s in de Governancecode Woningcorporaties.
6.
7.

Zie hierover Zaman 2011, p. 99 e.v., waarin hij pleit voor een meer eenduidig, in Boek 2 BW geregeld,
ondernemingsbegrip.
Zie bijvoorbeeld de Governancecode Woningcorporaties 2015, bepalingen 1.2 en 1.6.
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Bepalingen in een code kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over governance in een bepaalde sector.8 Deze opvattingen zijn doorgaans
neergelegd in principes en uitgewerkt in best practice bepalingen, waarbij veelal
het ‘pas toe of leg uit’-beginsel wordt gehanteerd.9 Dit beginsel houdt in dat de
regels uit de code dienen te worden toegepast, maar dat het mogelijk is van regels
af te wijken mits de stichting of vereniging de afwijking uitlegt in het jaarverslag.
Een verklaring over toepassing van de code in het jaarverslag biedt ook aan derden
de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de omgang met governance regels
door de betreffende stichting of vereniging. Zo kunnen bijvoorbeeld overheidsinstellingen deze verklaring mee laten wegen in het kader van een oordeel over een
subsidieaanvraag door een stichting of vereniging.
Governance codes worden wel gezien als een vorm van zelfregulering aangezien
zij in beginsel op basis van vrijwilligheid worden toegepast. Een nuancering is
echter op zijn plaats: codes werken ook indirect door via vele open normen in het
rechtspersonenrecht, zoals de wanbeleidnorm in het enquêterecht, de regels voor
bestuurdersaansprakelijkheid en de regels voor vernietiging van besluiten.10
Een stichting of vereniging die een code publiekelijk aanvaardt, en daarmee in
feite een toezegging doet, zal daaraan in beginsel gehouden kunnen worden. Deze
gebondenheid wordt versterkt als onderdelen uit een code – letterlijk of door
middel van een verwijzing – worden overgenomen in de statuten. Een besluit van
een orgaan, dat in strijd met de statuten is, is immers in beginsel nietig (art. 2:14
BW). Maar ook als de bepaling niet in de statuten is herhaald, kan een besluit van
het bestuur of een ander orgaan dat strijdig is met een algemeen aanvaarde codebepaling een belangrijke aanwijzing zijn dat is gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW, hetgeen op grond van art. 2:15 lid 1 onderdeel
b BW kan meebrengen dat het besluit vernietigbaar is.
Bekende governance codes voor stichtingen en verenigingen11 die opereren in
specifieke sectoren zijn de Governancecode Woningcorporaties, de Governancecode
Zorg, de Codes Goed Bestuur Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, de Code
Pensioenfondsen, de SBF-Code Goed Bestuur (voor filantropische instellingen) en
de Governance Code Cultuur.

8.

9.
10.

11.
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Zie wat betreft de voor beursvennootschappen opgestelde Nederlandse Corporate Governance Code
(NCGC): HR 13 juli 2007, JOR 2007/178 (ABN Amro). Ook in de ASMI-beschikking (HR 9 juli 2010, JOR
2010/228) heeft de Hoge Raad bepaald dat de NCGC mede inhoud geeft aan de eisen van redelijkheid
en billijkheid van art. 2:8 BW.
Toepassing van de code is in sommige gevallen, zoals bij woningcorporaties, ook een verplichting
die verbonden is aan het lidmaatschap van de brancheorganisatie.
Bovendien kan gesteld worden dat – via de open normen – van de NCGC een zekere reflexwerking
uitgaat naar andere ondernemingen, zoals ondernemingen die in de vorm van een stichting of
vereniging worden gedreven.
Voor coöperaties in de land- en tuinbouw geldt de NCR-Code.
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Vormen van interne controle en intern toezicht

14.2.1

Inleiding

14.2

Interne checks and balances zijn voor elke stichting en elke vereniging van belang en
deze kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Voor een deel
voorziet (het systeem van) de wet in interne controle van bestuurders, maar vaak
treffen stichtingen en verenigingen aanvullende regelingen op het gebied van interne controle en intern toezicht op bestuurders in hun statuten of reglementen.
Hierna komen de verschillende vormen van interne controle, tussen bestuurders
onderling maar ook tussen verschillende organen van een stichting of vereniging,
aan de orde.
14.2.2

Controle binnen het bestuur

Vanwege het beginsel van collegiaal bestuur vindt binnen een meerhoofdig bestuur
van een stichting of vereniging al een zekere mate van interne controle plaats.
Anders dan in sommige andere landen, schrijft de wet in ons land voor stichtingen
en verenigingen echter geen minimumaantal bestuurders voor. Een stichting die
slechts één bestuurder en geen interne toezichthouders heeft, heeft derhalve geen
enkele vorm van interne controle. Het voorkomen van de schijn van misbruik van
rechtspersoonlijkheid kan alleen al een reden zijn om in ieder geval een meerhoofdig bestuur en eventueel in aanvulling daarop een toezichthoudend orgaan in te
stellen.
Een meerhoofdig bestuur kan een reglement voor zijn eigen functioneren opstellen.
Het bestuursreglement bevat regels over besluitvorming, de samenstelling van het
bestuur (het profiel), de onderlinge taakverdeling, informatieverstrekking aan
medebestuurders en aan eventuele andere organen. Het vaststellen van een bestuursreglement is niet geheel vrijblijvend, alleen al vanwege het feit dat bestuursbesluiten die zijn genomen in strijd met een reglement vernietigbaar zijn op grond
van art. 2:15 lid 1 onderdeel c BW.
Bij een stichting die slechts een bestuur heeft, kunnen de statuten bepalen dat de
meerderheid van het bestuur een individuele bestuurder kan schorsen of ontslaan.
Bovendien kan een bestuurder van een stichting bij de rechter een verzoek indienen
tot ontslag van zijn medebestuurder (art. 2:298 BW). Medebestuurders hebben in
sommige gevallen echter onvoldoende instrumenten om in te grijpen bij (dreigende)
misstanden.12 Een tweede orgaan naast het bestuur kan dan een beter evenwicht
bieden.
14.2.3

Vereniging: controle door de ledenvergadering

Het bestuur van een vereniging dient op grond van de wet rekening en verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering (in de wet de algemene vergadering ge12.

Zie ook Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 256.
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noemd). Op grond van art. 2:48 lid 1 BW brengt het bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid en legt het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ter
goedkeuring over aan de algemene vergadering (zie hierover hoofdstuk 13). De algemene vergadering heeft bovendien het recht om bestuurders te ontslaan; dit is
een wettelijk recht dat de algemene vergadering niet kan worden ontnomen. De
algemene vergadering van de vereniging kan dan ook worden gezien als een intern
controlerend orgaan.
De algemene vergadering kan zich in haar controlerende functie laten bijstaan
door een of meer commissies. Indien de vereniging geen raad van commissarissen
heeft en evenmin aan de algemene vergadering een accountantsverklaring over
de jaarstukken is overlegd, moet in ieder geval jaarlijks een kascommissie worden
benoemd (art. 2:48 lid 2 BW). De kascommissie onderzoekt de jaarstukken en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van deze
kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.
Stichtingen hebben geen algemene ledenvergadering en mogen vanwege het ledenverbod evenmin een orgaan hebben dat hiermee gelijk te stellen is (art. 2:285 lid
1 BW). Dit is dan ook een wezenlijk verschil met de vereniging dat de wetgever,
zoals hierna zal worden uitgewerkt, tracht te compenseren door in het algemene
stichtingenrecht uit Boek 2 BW extra bevoegdheden toe te kennen aan het Openbaar
Ministerie.
14.2.4

Stichting: controle door een belanghebbendenorgaan

Veel stichtingen hebben slechts één orgaan: het bestuur. Het algemene stichtingenrecht uit Boek 2 BW schrijft geen tweede orgaan voor. De statuten kunnen echter
wel voorzien in een of meer organen naast het bestuur die een interne controlerende
functie en/of een toezichthoudende functie (waarover hierna meer) hebben. Bijvoorbeeld pensioenfondsen kennen een verantwoordingsorgaan, dat wil zeggen: een
orgaan, bestaande uit belanghebbenden, waaraan het bestuur intern (financieel)
verantwoording aflegt.
Een stichting kan bijvoorbeeld op grond van haar statuten een vergadering van
aangeslotenen of deelnemers instellen. Vanwege het ledenverbod (art. 2:285 lid 1
BW) gelden echter grenzen ten aanzien van de bevoegdheden die aan het (belanghebbenden)orgaan kunnen worden toegekend. Het ledenverbod komt er, kort gezegd, op neer dat een stichting geen orgaan mag hebben dat wat betreft samenstelling en zeggenschapsrechten te vergelijken is met de algemene vergadering van
een vereniging. Er bestaat echter discussie wanneer hiervan sprake is. De rechter,
die hierover het laatste woord heeft, heeft zich hierover nauwelijks uitgelaten.13
De statuten kunnen aan een belanghebbendenorgaan of aan een met name genoemde belanghebbende (zoals een gemeente) het recht toekennen om een of meer be13.
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M.J. van Uchelen-Schipper, ‘Rechtskenmerken van de stichting. Wanneer is sprake van spanning
met het ledenverbod?’, WPNR 2014, afl. 7041.
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stuurders voor te dragen, te benoemen en/of te ontslaan. Een dergelijke bevoegdheid
zal in ieder geval nog niet tot spanning met het ledenverbod leiden (zie art. 2:285
lid 2 BW). Andere bevoegdheden die het belanghebbendenorgaan kan hebben en
die niet noodzakelijkerwijs tot overtreding van het ledenverbod hoeven te leiden,
zijn de bevoegdheid om belangrijke bestuursbesluiten goed te keuren en de bevoegdheid om de jaarrekening goed te keuren of vast te stellen.
Bepaalde belanghebbendenvertegenwoordigers, zoals de ondernemingsraad of de
cliëntenraad bij een zorginstelling, hebben medezeggenschapsrechten.
14.2.5

Intern toezichthoudend orgaan: raad van toezicht of raad van
commissarissen

Zoals gezegd zijn door de overheid bekostigde zorginstellingen, woningcorporaties
en hogescholen op grond van sectorregels verplicht om een raad van toezicht of
raad van commissarissen in te stellen. Een stichting of vereniging kan ook vrijwillig
een raad van toezicht of raad van commissarissen instellen.
De term ‘raad van toezicht’ wordt doorgaans gebruikt bij stichtingen en de term
‘raad van commissarissen’ bij verenigingen, waaronder coöperaties en OWM’s. In
het Wetsvoorstel is gekozen voor de term ‘raad van commissarissen’ voor alle
rechtspersonen, dus ook voor stichtingen (art. 11 Wetsvoorstel). Blijkens de MvT
bij het Wetsvoorstel is de benaming van het toezichthoudend orgaan echter niet
bepalend voor de juridische kwalificatie van dat orgaan. Het gaat blijkens de MvT
om de statutaire taak van dat orgaan:
‘Wanneer in de statuten een orgaan van de rechtspersoon wordt ingesteld en
daarbij aan dat orgaan de taak wordt toegekend om toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de
daaraan verbonden onderneming of organisatie, is dat orgaan een raad van commissarissen in de zin van de wet (vgl. artikel 2:11 leden 1 en 2). Het orgaan heeft
in dat geval de taken en bevoegdheden die door de wet aan een raad van commissarissen worden toebedeeld.’14
De wet kent echter vooralsnog, anders dan bij N.V.’s en B.V.’s, geen algemene regeling voor het toezichthoudend orgaan bij stichtingen of verenigingen. Wel bevat
de wet een aantal indirecte verwijzingen, waarmee het bestaan van het toezichthoudend orgaan ook bij deze rechtspersonen impliciet wordt erkend.15 Ondanks
14.
15.

MvT Wetsvoorstel, p. 3.
Voor de stichting: art. 2:297b BW (maximumaantal toezichthoudende functies voor leden van het
toezichthoudend orgaan), art. 2:300 BW (lid 2: ondertekening jaarrekening door bestuurders en
leden van het toezichthoudend orgaan, lid 3: bevoegdheid vaststelling jaarrekening) en art. 2:300a
BW (schakelbepaling in geval van faillissement van een stichting die Vpb-plichtig is: aansprakelijkheid commissarissen bij onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 en art. 2:138 jo. art. 2:149 BW) en
bij misleidende jaarrekening (art. 2:150 BW)). Voor de vereniging: art. 2:46 BW (tegenstrijdig belang
van bestuurders of commissarissen), art. 2:47 BW (lid 1: ondertekening jaarrekening door bestuurders
en commissarissen, lid 2: bij ontbreken commissarissen en geen accountantsverklaring over jaarrekening dan kascommissie) en art. 2:50a BW (schakelbepaling in geval van faillissement van een
formele vereniging die Vpb-plichtig is: aansprakelijkheid commissarissen bij onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 en art. 2:138 jo. art. 2:149 BW) en bij misleidende jaarrekening (art. 2:150 BW)).
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het thans nog ontbreken van een wettelijke regeling is algemeen aanvaard dat een
stichting of vereniging een toezichthoudend orgaan kan hebben. Een stichting of
vereniging die een raad van toezicht respectievelijk raad van commissarissen instelt,
dient daarvoor, zowel onder huidig als onder nieuw recht, een statutaire basis te
creëren. Par. 14.5.1 gaat daar uitgebreider op in.
In de praktijk komen bij stichtingen en verenigingen ook andere vormen van intern
toezicht voor, zoals toezicht door het algemeen bestuur op het dagelijks bestuur,
waarover hierna meer. Een Raad van Advies zal doorgaans slechts adviesbevoegdheden hebben en zal geen toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken.16 De statuten kunnen echter bepalen dat de Raad van
Advies bepaalde bestuursbesluiten moet goedkeuren.
14.3

Extern toezicht

14.3.1

Toezicht door het Openbaar Ministerie

Boek 2 BW voorziet op een aantal plaatsen in extern toezicht. Zo wordt aan het
Openbaar Ministerie (OM) de bevoegdheid toegekend om bij de rechtbank te vorderen dat de stichting of de vereniging in bepaalde situaties wordt ontbonden (art.
2:19 en art. 2:20 BW), bijvoorbeeld wanneer een vereniging geen leden meer heeft
of de werkzaamheden van de stichting in strijd zijn met de openbare orde.
Voor wat betreft de stichting heeft Boek 2 BW aan het OM een aantal extra bevoegdheden toegekend. De wetgever tracht hiermee te compenseren dat in de basisregeling voor de stichting een tweede orgaan naast het bestuur ontbreekt.
Het OM kan het bestuur van een stichting om inlichtingen verzoeken bij ernstige
twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd (art. 2:297 lid 1 BW). Bij niet (behoorlijke) voldoening aan dit verzoek kan de rechter bevelen dat de boeken en ‘waarden’
(financiële administratie) van de stichting worden getoond aan het OM (art. 2:297
lid 2 BW).
Het OM kan bovendien de rechtbank verzoeken een stichtingsbestuurder te ontslaan
indien hij (1) iets doet of nalaat in strijd met de wet of de statuten, (2) zich schuldig
maakt aan wanbeheer, of (3) niet voldoet aan het genoemde bevel om de boeken
en waarden te tonen (art. 2:298 lid 1 BW).17 Hangende het onderzoek kan de
rechtbank voorlopige voorzieningen in het bestuur treffen en de bestuurder
schorsen. Indien de bestuurder door de rechtbank is ontslagen, kan hij gedurende
vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting worden (bestuursverbod
16.

17.
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Als dat wel het geval is, kan de Raad van Advies in de statuten beter worden aangeduid als raad
van commissarissen of raad van toezicht. De wetgever gaat immers – blijkens de hiervoor genoemde
overweging uit de MvT bij het Wetsvoorstel – uit van een materiële benadering. Leden van een
Raad van Advies die toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken worden op grond van het Wetsvoorstel aangemerkt als commissarissen en kunnen als zodanig
intern aansprakelijk gehouden worden (art. 11b Wetsvoorstel).
Het Wetsvoorstel stelt een wijziging van art. 2:298 BW voor waarin – onder meer – de gronden
voor ontslag worden uitgebreid en ook ontslag van een commissaris van een stichting kan worden
gevorderd.
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van art. 2:298 lid 3 BW). In de praktijk maakt het OM van de hiervoor genoemde
bevoegdheden echter, voor zover bekend, nauwelijks gebruik.18
14.3.2

Andere externe toezichthouders

Semipublieke instellingen zijn onderworpen aan toezicht door de voor de sector
verantwoordelijke minister en/of (namens de minister) door een inspectie, zoals de
Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).19
Pensioenfondsen zijn financiële instellingen waarop toezicht wordt gehouden door
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Belastingdienst houdt toezicht op een bijzonder soort stichtingen en verenigingen: de
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).
Een stichting of vereniging kan zich ook vrijwillig (op grond van de statuten of een
overeenkomst) onderwerpen aan toezicht door een onaf hankelijke derde. Een
voorbeeld is de Stichting ten behoeve van Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen (SCMB). De SCMB ziet erop toe dat de voorwaarden en bepalingen van
maatschappelijke en/of culturele aard waaronder stichtingen hun schenkingen,
erfstellingen of legaten hebben ontvangen, worden nagekomen.
14.4

Bestuursmodellen

14.4.1

Inleiding

Af hankelijk van de gewenste governance structuur en de wijze waarop interne
checks and balances worden ingebouwd, maken stichtingen en verenigingen, waaronder coöperaties en OWM’s, gebruik van verschillende soorten bestuursmodellen.
Globaal zijn deze onder te verdelen in:
1. een model met een statutair bestuur (bestuur in de zin van de wet), eventueel
aangevuld met een (titulaire) directie;
2. een model met een statutair bestuur en een toezichthoudend orgaan (raad
van toezicht/raad van commissarissenmodel); en
3. een model met een monistisch bestuur (one tier board), bestaande uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Het model met een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) loopt hier
in feite doorheen en is vaak lastig te duiden. Onder welk van de drie bestuursmodellen het AB-/DB-model valt, is af hankelijk van de regeling in de statuten.
14.4.2

AB-/DB-variaties

Bij bestuursmodellen met een AB en een DB is het doorgaans de bedoeling dat het
dagelijks bestuur de dagelijkse leiding heeft en het algemeen bestuur meer op afstand staat en in feite een meer algemeen beleidsbepalende (‘toezichthoudende’)
18.
19.

Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/344, 348, 349 en 351.
Voorheen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bovendien wordt extern toezicht op zorginstellingen gehouden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
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taak heeft. Met name bij coöperaties wordt wel gebruikgemaakt van een bestuursmodel met een AB dat uit zijn midden bestuursleden aanwijst die het DB vormen.
In feite is dan sprake van een soort one tier board.20
Daarnaast komt het voor – bijvoorbeeld bij scholen – dat de leden van het DB
niet tevens lid van het AB zijn. Het AB en het DB zijn dan in de statuten omschreven
als twee aparte organen met eigen bestuurlijke taken en bevoegdheden.21 Daarbij
kan sprake zijn van een model met een ‘titulair DB’ (soms ook directie genoemd),
die handelt onder verantwoordelijkheid van het AB (zie het bestuur+directiemodel
hierna). Het AB is dan het bestuur in de zin van de wet, ook wel statutair bestuur
genoemd. Als het AB een afzonderlijk orgaan is en tot taak heeft toezicht te houden
op het beleid van het bestuur, kan het – gelet op de in par. 14.2.5 genoemde
overweging uit de MvT bij het Wetsvoorstel – raadzaam zijn dit orgaan ‘raad van
toezicht’ of ‘raad van commissarissen’ te noemen in plaats van algemeen bestuur.
Verwarring kan worden voorkomen door in de statuten in ieder geval duidelijk te
maken welk orgaan (eind)verantwoordelijk is voor het bestuur in de zin van de
wet. Bestuurders in de zin van de wet kunnen bij de vereniging, coöperatie en
OWM slechts als zodanig (rechtstreeks of middellijk) door de algemene vergadering
worden benoemd conform art. 2:37 BW.
14.4.3

Bestuur+directiemodel

Bij het bestuur+directiemodel benoemt het statutair bestuur personen met de titel
‘directeur’. Deze directeuren functioneren onder de verantwoordelijkheid van het
statutair bestuur. Indien zij vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben gekregen in
de vorm van een doorlopende volmacht, worden zij ook wel procuratiehouders
genoemd.
De toekenning van bestuurlijke taken en bevoegdheden aan een directie vindt
plaats in de statuten en/of in een reglement of besluit. Van delegatie van bevoegdheden wordt wel gesproken indien bij de statuten een of meer bevoegdheden van
het statutair bestuur worden overgedragen aan de directie. Het is in geval van delegatie van bevoegdheden aan een directie van belang dat het statutair bestuur

20.

21.
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Zie ook B. Bier, ‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: enkele gedachten bij horizontaal,
verticaal en diagonaal toezicht’, Ondernemingsrecht 2017/105, over de vraag of een monistisch bestuur
bestaande uit algemene bestuurders en dagelijkse bestuurders onder art. 9 of art. 9a van het
Wetsvoorstel valt.
Door de meeste schrijvers wordt aangenomen dat slechts één orgaan het bestuur in de zin van de
wet (Boek 2 BW) kan zijn. Zie hierover ook Asser/Rensen 2-III* 2017/152, 2017/333 en 2017/347. De
Minister van Veiligheid en Justitie heeft ten aanzien van N.V.’s en B.V.’s aangegeven dat de bestuurstaken slechts binnen één orgaan kunnen worden verdeeld. Zie de MvT bij het op 1 januari
2013 ingevoerde art. 2:129a/2:239a BW (Kamerstukken II 2008/09, 31763, 3, p. 14). Voor het bestuur
van stichtingen en verenigingen kan mijns inziens hetzelfde verdedigd worden. Zie wat betreft de
vraag of één rechtspersoon meerdere raden van commissarissen kan hebben: p. 20 van de MvT
Wetsvoorstel.
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zich realiseert dat het in beginsel aansprakelijk is en blijft in de zin van art. 2:9
BW voor handelingen van de directie.22
14.4.4

Raad van toezichtmodel/raad van commissarissenmodel

Als de stichting of de vereniging een apart toezichthoudend orgaan – een raad
van toezicht of raad van commissarissen – heeft ingesteld, kan worden gesproken
van een raad van toezichtmodel of een raad van commissarissenmodel. Zoals eerder
aangegeven ontbreekt vooralsnog een wettelijke regeling van het toezichthoudend
orgaan bij stichtingen en verenigingen. Maar ook als de wet op termijn wel voorziet
in een regeling voor het toezichthoudend orgaan, dient voor de instelling van het
toezichthoudend orgaan, evenals bij N.V.’s en B.V.’s, een statutaire basis gecreëerd
te worden.
Zelfs drielagige bestuursmodellen komen in de praktijk voor bij stichtingen en
verenigingen: bijvoorbeeld AB, DB en raad van toezicht. In dat geval is het des te
meer van belang inzichtelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, wie een
bestuurlijke of toezichthoudende taak heeft en wat de verhouding tussen die taken
is.
14.4.5

Monistisch bestuursstelsel (one tier board)

Naast het stelsel waarbij bestuur en toezicht zijn verdeeld over twee afzonderlijke
organen (dualistisch bestuursstelsel), is sinds 1 januari 2013 voor N.V.’s en B.V.’s
in de wet het monistisch bestuursstelsel (de one tier board) opgenomen.23 Binnen de
one tier board bij N.V.’s en B.V.’s zijn bestuurstaken verdeeld over uitvoerende en
niet-uitvoerende bestuurders. Het ontbreken van een wettelijke regeling voor
1 januari 2013 stond er overigens niet aan in de weg dat verschillende N.V.’s en
B.V.’s toen al een one tier board hadden.
De huidige wettelijke regeling voor de stichting en de vereniging voorziet niet
uitdrukkelijk in een one tier board. In de praktijk wordt echter wel veelvuldig gebruikgemaakt van een monistisch bestuursmodel, bijvoorbeeld indien – zoals
hiervoor genoemd – sprake is van een bestuur dat zowel uit algemene als dagelijkse
bestuurders bestaat, waarbij de algemene bestuurders toezicht houden op de dagelijkse bestuurders. Sectorale wetgeving en codes bieden verenigingen en stichtingen,
bijvoorbeeld pensioenfondsen, soms de keuze tussen toezicht in de vorm van een
apart toezichthoudend orgaan of een one tier board. Het tegenovergestelde doet zich
ook voor, dat sectorale regels juist een two tier systeem voorschrijven.24 Vanwege het
ontbreken van een wettelijke regeling is de uitwerking van de one tier board in sectorale wet- en regelgeving niet altijd duidelijk en consequent.

22.

23.
24.

Om die reden is het van belang dat het statutair bestuur over de gedelegeerde bestuursbevoegdheden
controle kan uitoefenen en deze bevoegdheden, zo nodig, naar zich toe kan trekken. Zie hierover
Koelemeijer 2000, p. 69-73, Groeneveld-Louwerse 2001 en Groeneveld-Louwerse 2004.
Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 BW i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en
toezicht in N.V.’s en B.V.’s (Stb. 2011, 275).
Bijvoorbeeld voor zorginstellingen art. 6.1 lid 1 onderdeel a Uitv.besl. WTZi.
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Het Wetsvoorstel biedt voor alle soorten rechtspersonen, dus ook voor stichtingen
en verenigingen, een statutaire basis voor de instelling van een bestuur dat bestaat
uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders (art. 9a Wetsvoorstel). In een one
tier board worden de bestuurstaken verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders. Taken die niet specifiek aan individuele bestuurders zijn toebedeeld,
vallen toe aan het bestuur als geheel, dat wil zeggen aan zowel de niet-uitvoerende
als de uitvoerende bestuurders.
Een taakverdeling is dus essentieel bij een monistisch bestuursstelsel. Zoals blijkt
uit het huidige art. 2:9 BW dient iedere taakverdeling tussen bestuurders een statutaire basis te hebben. De statuten dienen op zijn minst een ‘kapstokbepaling’ te
bevatten op grond waarvan de taakverdeling nader kan worden uitgewerkt in een
reglement. Volgens art. 2:9 BW behoren immers tot de taak van de bestuurder alle
taken die niet bij of krachtens de statuten aan een of meer (andere) bestuurders zijn
toebedeeld. De kapstokbepaling luidt dan bijvoorbeeld: ‘Het bestuur is bevoegd
een reglement vast te stellen waarin bepaalde bestuurstaken aan een of meer
(soorten) bestuurders worden toebedeeld.’
14.5

De raad van commissarissen bij de stichting en de vereniging

14.5.1

Statutaire basis

Het toezichthoudend orgaan van een stichting of vereniging wordt in de statuten
vaak raad van toezicht of raad van commissarissen genoemd. Andere benamingen
zijn in beginsel ook mogelijk, maar kunnen – zoals eerder opgemerkt – verwarrend zijn. De term ‘raad van toezicht’ wordt doorgaans gebruikt bij stichtingen en
de term ‘raad van commissarissen’ bij verenigingen, waaronder coöperaties en
OWM’s. In het Wetsvoorstel is gekozen voor de term ‘raad van commissarissen’
voor alle rechtspersonen (art. 11 Wetsvoorstel). Hierna zal net als in het Wetsvoorstel
worden gesproken over ‘raad van commissarissen’ onder welke term, tenzij anders
wordt aangegeven, ook de raad van toezicht wordt begrepen.
De statuten van de stichting of vereniging kunnen voorzien in een facultatieve raad
van commissarissen. Dit houdt in dat de statuten een regeling voor de raad van
commissarissen bevatten, maar dat dit orgaan op een later moment kan worden
ingesteld. Dat wil zeggen: op een bepaalde latere datum of op de datum waarop
een daartoe strekkend besluit van het bestuur of de algemene vergadering wordt
neergelegd bij het Handelsregister.
Grote coöperaties en OWM’s die voldoen aan de criteria van de zogeheten structuurregeling, moeten hun statuten in overeenstemming brengen met de wettelijke
bepalingen van de structuurregeling (zie art. 2:63a e.v. BW).25 Onderdeel daarvan
is de instelling van een raad van commissarissen. In het hiernavolgende wordt niet
afzonderlijk op de structuurregeling voor grote coöperaties en OWM’s ingegaan
(zie daarvoor hoofdstuk 18 en 19).
25.
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Dit houdt onder meer in dat er een raad van commissarissen is, waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen.
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14.5

Samenstelling raad van commissarissen; benoeming, schorsing en
ontslag van commissarissen

Voor coöperaties bepaalt de wet (art. 2:57 lid 1 BW) net als voor N.V.’s en B.V.’s
dat de raad van commissarissen uit natuurlijke personen bestaat. In het Wetsvoorstel
is voorgesteld deze bepaling voor de raad van commissarissen van alle rechtspersonen te laten gelden (art. 11 lid 1 Wetsvoorstel). Door veel schrijvers wordt aangenomen dat reeds nu geldt dat slechts natuurlijke personen commissaris (of lid van de
raad van toezicht) van een stichting of vereniging kunnen zijn.26
De statuten regelen wie de commissarissen benoemt, schorst en ontslaat. Leden
van de raad van commissarissen van een vereniging worden doorgaans (rechtstreeks
of middellijk) door de algemene vergadering benoemd, maar dat is, behalve bij
coöperaties, vooralsnog niet in de wet geregeld.27 De statutaire benoemingsregeling
van commissarissen van een vereniging of stichting kan bijvoorbeeld een coöptatieregeling inhouden, hetgeen betekent dat de raad van commissarissen zijn eigen
leden benoemt en ontslaat. Bovendien kunnen de statuten bepalen dat een of meer
commissarissen worden benoemd door derden.28
In het Wetsvoorstel is voor verenigingen de regel voorgesteld dat een commissaris,
ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde kan worden geschorst
en ontslagen door het orgaan dat hem heeft benoemd (art. 47 jo. art. 37 Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel introduceert wat betreft stichtingen de bevoegdheid van de
rechtbank om, op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie,
commissarissen te schorsen of te ontslaan. In art. 2:298 lid 1 Wetsvoorstel is een
aantal gronden voor een verzoek tot ontslag door de rechtbank genoemd. De
rechtbank kan, hangende het onderzoek, bij wijze van voorlopige voorziening een
commissaris schorsen (art. 2:298 lid 2 Wetsvoorstel).
Vaak worden commissarissen benoemd voor een bepaalde periode van een aantal,
bijvoorbeeld vier, jaar. De statuten kunnen bepalen dat zij een of meer malen voor
herbenoeming in aanmerking kunnen komen, waarbij een maximum kan worden
gesteld. Sommige sectorale governance codes beperken het aantal zittingstermijnen
bijvoorbeeld tot maximaal twee keer een periode van vier jaar.29 Teneinde te
voorkomen dat alle commissarissen in één keer vervangen moeten worden, kan
een rooster van aftreden worden opgesteld. Dit rooster maakt bijvoorbeeld onderdeel
uit van een reglement en regelt wie in welk jaar aftreedt.

26.
27.

28.
29.

Asser/Rensen 2-III* 2017/163d en 163f.
Voor de coöperatie is in art. 2:57a lid 1 BW via een koppelbepaling naar art. 2:37 BW (de benoemingsregeling van bestuurders) te lezen dat commissarissen rechtstreeks of middellijk door de algemene vergadering worden benoemd. De statuten kunnen bepalen dat een of meer commissarissen,
mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd. In art. 47 Wetsvoorstel wordt voorgesteld art. 2:37 BW van overeenkomstige toepassing te verklaren op de benoeming van commissarissen van alle verenigingen.
Zie ook art. 2:47 Wetsvoorstel jo. art. 2:37 lid 3 Wetsvoorstel waarin de benoeming van commissarissen van een vereniging door derden is beperkt tot minder dan de helft van de leden.
Zie bijvoorbeeld bepaling 6.2.3 van de Governancecode Zorg 2017 en principe 6 bepaling 9 van de
Governance Code Cultuur 2014 (herdruk 2016).
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Ten behoeve van de werving en selectie van nieuwe leden van het toezichthoudend
orgaan en het streven naar een evenwichtig samengestelde, deskundige raad van
commissarissen, wordt vaak als bijlage bij een reglement een profielschets opgesteld.
De statuten van de stichting of vereniging kunnen aanbevelings- of voordrachtsrechten ten aanzien van de benoeming van een of meer commissarissen bevatten.
Een dergelijk recht wordt bijvoorbeeld toegekend aan een orgaan dat bepaalde
belanghebbenden bij de stichting of vereniging vertegenwoordigt, zoals een cliëntenraad van een zorginstelling.
Voor coöperaties bepaalt de wet dat bij de aanbeveling of voordracht van een
kandidaat worden medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die
hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden. Tot slot wordt de aanbeveling of
voordracht met redenen omkleed (art. 2:57a lid 2 BW). Deze regeling, die thans
alleen wettelijk is voorgeschreven bij een aanbeveling of voordracht van een commissaris van een coöperatie, wordt in art. 11 lid 10 van het Wetsvoorstel voor
commissarissen van alle verenigingen en stichtingen voorgesteld. Voor zover bij
een vereniging of stichting voordrachtsrechten worden toegekend, kan in statuten
reeds nu al een dergelijke regeling worden opgenomen.
14.5.3

Bezoldiging van commissarissen

Personen die commissaris zijn van een stichting of vereniging kunnen in beginsel
bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voor sommige soorten stichtingen, zoals ANBI’s,
geldt dat commissarissen in beginsel slechts een onkostenvergoeding mogen ontvangen. Sectorale wet- en regelgeving schrijft vaak voor dat informatie over de
hoogte en de structuur van de bezoldiging van commissarissen in het jaarverslag
van de vereniging respectievelijk stichting wordt opgenomen.
Het al dan niet bezoldigd zijn is in het Wetsvoorstel een relevante factor als een
commissaris in een procedure wordt betrokken op grond van vermeende onbehoorlijke taakvervulling in geval van het faillissement van de vereniging of stichting
(art. 2:11c jo. art. 9c lid 2 Wetsvoorstel).
De statuten regelen welk orgaan de bezoldiging van commissarissen vaststelt. Voor
de coöperatie en de OWM geldt dat de algemene vergadering aan commissarissen
als zodanig een bezoldiging kan toekennen, tenzij de statuten anders bepalen (art.
2:57 lid 6 BW). Het Wetsvoorstel bepaalt dat de algemene vergadering van elke
vereniging de bezoldiging van commissarissen vaststelt (art. 2:11 lid 11 Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel vervolgt dat een bezoldiging van commissarissen van een
stichting wordt vastgesteld op de wijze die daartoe in de statuten is voorzien.
14.5.4

Taak van de raad van commissarissen

De taak van de raad van commissarissen van een stichting of vereniging is, anders
dan de taak van de raad van commissarissen van een N.V., B.V., coöperatie of OWM
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(zie wat de laatste twee betreft: art. 2:57 lid 2 BW), op dit moment niet in de wet
geregeld. In het Wetsvoorstel is een uniforme taakomschrijving voor de raad van
commissarissen van alle rechtspersonen voorgesteld (art. 2:11 lid 2 Wetsvoorstel):
de raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde.
Hoewel dit nu nog geen wettelijke regel is, is de hiervoor genoemde taakomschrijving reeds algemeen aanvaard. Deze taakomschrijving komt bovendien in vergelijkbare bewoordingen voor in sectorale governance codes. Veel governance codes
maken de taken van het toezichthoudend orgaan verder concreet. Zo licht de
Governance Code Cultuur toe dat toezicht op twee momenten plaats heeft. Vooraf:
de plannen van het bestuur (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden
ter goedkeuring aan het toezichthoudend orgaan voorgelegd. En achteraf: het toezichthoudend orgaan beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt
de jaarrekening en het jaarverslag goed.
Meer concrete taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen worden in
de statuten opgenomen en worden soms uitgewerkt in een reglement. Deze taken
mogen niet zo ver gaan dat de leden van de raad van commissarissen op de stoel
van de bestuurders gaan zitten. De leden van de raad dienen echter wel proactief
te zijn door bijvoorbeeld vragen te stellen of, soms ongevraagd, advies te geven. In
bepaalde situaties, zoals een voorgenomen fusie, of in bepaalde omstandigheden,
bijvoorbeeld als de continuïteit van de aan de stichting of vereniging verbonden
onderneming in het geding is, wordt intensievere bemoeienis van de raad van
commissarissen verwacht.30 In sommige gevallen dient sprake te zijn van verscherpt
toezicht, bijvoorbeeld wanneer een stichting of vereniging kiest voor een risicovolle
strategie of een belangrijke investeringsbeslissing neemt.31 Een voorbeeld dat tijdens
de Parlementaire enquête Woningcorporaties aan de orde kwam was de aankoop
van het stoomschip De Rotterdam door woningcorporatie Woonbron. Na de renovatie wordt het schip met een enorm verlies doorverkocht. Volgens de enquêtecommissie had de raad van commissarissen kritischer moeten zijn en meer tegengas
moeten geven en had de raad vast moeten houden aan de kaders van het businessplan.32
In de uitspraak inzake woningcorporatie Servatius die een grote campus had laten
bouwen gaat de rechtbank nader in op de taak van en taakuitoefening door leden
van de raad van toezicht. De rechtbank overweegt dat de raad van toezicht in dit
geval op een serieuze wijze invulling heeft gegeven aan zijn toezichthoudende
taak door de voorbereiding en voortgang van het campusproject nauwlettend te
volgen, door vragen te stellen en door informatie van deskundige derden in te
winnen. De raad van toezicht had sturing gegeven aan het handelen van het bestuur
30.
31.
32.

Zie wat betreft de rol van de raad van commissarissen bij een stichting die bij een fusie is betrokken
bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 2 november 2015, JOR 2016/61 (Meavita).
Zie bijvoorbeeld de beslissing van Stichting ROC Leiden om een omvangrijk nieuwbouwproject te
starten. Rb. Midden-Nederland 28 februari 2018, JOR 2018/147.
Kamerstukken II 2014/15, 33606, 6, p. 68.
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middels het formuleren van kaders, het geven van concrete opdrachten, en het
stellen van voorwaarden bij de verlening van zijn statutair vereiste goedkeuring.33
Toezicht op het bestuur houdt onder meer in dat toezicht wordt gehouden op de
realisatie van de statutaire doelstellingen, op de strategie, op de financiële verslaglegging en op het beheersen van risico’s. Bij hun taakuitoefening dienen commissarissen zich te richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Indien een stichting of vereniging een semipublieke instelling is (bijvoorbeeld een woningcorporatie), is het publieke of
maatschappelijke belang een belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet
worden.
14.5.5

Informatievoorziening en risicobeheersing

Zoals ook in de MvT bij het Wetsvoorstel wordt opgemerkt, vloeit uit de taakomschrijving van de raad van commissarissen voort dat hij gekend wordt in belangrijke
beslissingen van het bestuur.34 In het kader van toezicht vooraf wordt vaak in de
statuten een lijst van belangrijke bestuursbesluiten opgenomen die door de raad
van commissarissen moeten worden goedgekeurd.
Om zijn taak goed te kunnen vervullen is het van belang dat de raad van commissarissen op de hoogte is van belangrijke beslissingen. Het bestuur dient dan ook
tijdig de voor de taakuitoefening noodzakelijke gegevens te verschaffen (vergelijk
art. 2:57 lid 8 BW voor de coöperatie en de OWM en art. 2:11a Wetsvoorstel). Andersom kan onder omstandigheden van de raad van commissarissen verwacht
worden dat hij vraagt om (nadere) informatie, informatie zelf ophaalt.
Aangenomen wordt dat het informatierecht toekomt aan de gehele raad van commissarissen. Als de tijd dringt zal het bestuur informatie verstrekken aan de voorzitter, maar de voorzitter dient de overige leden zo spoedig mogelijk op de hoogte
te stellen en dient zijn informatie te delen met de overige leden.35
Het Wetsvoorstel bepaalt voor alle rechtspersonen in het voorgestelde art. 2:11a
lid 2 dat het bestuur ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen
schriftelijk op de hoogte stelt van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van
de algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
Kleinere stichtingen en verenigingen zullen lang niet altijd beschikken over een
risicobeheersingssysteem. De MvT bij het Wetsvoorstel merkt op dat de voorgestelde
bepaling op zichzelf de rechtspersoon niet verplicht tot het gebruik van een beheersof controlesysteem, maar de bedoeling is dat het gebruik van dergelijke systemen
of het ontbreken van dat gebruik, wel de aandacht heeft van het bestuur.36

33.
34.
35.
36.
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Rb. Oost-Brabant 26 februari 2014, RO 2014/41 (Servatius), r.o. 4.30. De rechtbank kwam tot het
oordeel dat de leden van de raad van toezicht in dit geval niet aansprakelijk waren.
MvT Wetsvoorstel, p. 21.
Zo blijkt ook uit Hof Amsterdam (OK) 2 november 2015, JOR 2016/61 (Meavita).
MvT Wetsvoorstel, p. 25.
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14.5.6

14.5

Statutaire bevoegdheden van de raad van toezicht van de stichting

De statuten kunnen aan de raad van commissarissen (of raad van toezicht) van een
stichting verschillende bevoegdheden toekennen. Bij veel stichtingen is de raad
van commissarissen het orgaan dat bevoegd is om de leden van het bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Met de bevoegdheid tot schorsing heeft de
raad van commissarissen een belangrijk instrument in handen waarmee hij een
bestuurder die onvoldoende functioneert en het belang van de stichting schaadt,
zo nodig, op snelle wijze op non-actief kan stellen.
Commissarissen van een stichting moeten net als de bestuurders de jaarrekening
ondertekenen (art. 2:300 lid 2 BW). Als een handtekening ontbreekt, dient hiervan
onder opgaaf van redenen mededeling te worden gedaan. De jaarrekening wordt
daarna vastgesteld door het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan (art. 2:300
lid 3 BW). Indien de statuten hier niets over zeggen, is dit orgaan de raad van
commissarissen. Hoewel dat niet duidelijk uit de wet blijkt, wordt wel aangenomen
dat de raad van commissarissen een onaf hankelijke accountant kan belasten met
de controle van de jaarrekening, ook als de statuten daar niet in voorzien.37
Verder kan in de statuten van een stichting bepaald worden dat de raad van commissarissen een aantal belangrijke bestuursbesluiten goedkeurt, zoals besluiten
tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding.38
In de literatuur bestaat discussie over de vraag of het mogelijk is om aan de raad
van commissarissen statutair het recht toe te kennen om bindende (algemene of
concrete) instructies te geven, nu de wet daarover, anders dan voor de N.V. en de
B.V. (art. 2:129 en art. 2:239 lid 4 BW), geen bepaling bevat. In ieder geval dient de
instructiebevoegdheid zich te verhouden met de toezichthoudende taak.39
14.5.7

Statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen van de
vereniging

Indien de statuten daartoe de mogelijkheid bieden of de mogelijkheid in ieder geval
niet uitsluiten, kan de raad van commissarissen van een vereniging een door de

37.
38.
39.

In gelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 264.
M.J. van Uchelen-Schipper, De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting (IVOR nr. 112), Deventer: Wolters Kluwer 2018, par. 4.5.7.
Volgens sommigen verzet de functiescheiding tussen bestuur en raad van commissarissen bij de
vennootschap zich tegen een (algemene) instructiebevoegdheid (F.J.P. van den Ingh, ‘De bevelstructuur in de vennootschap’, in: Concernverhoudingen, p. 25 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 69), Deventer: Kluwer 2002). Ik ben het eens met onder meer Rensen, die meent dat, afhankelijk
van de omvang en de invulling van deze bevoegdheden, instructiebevoegdheid juist ondersteunend
kan zijn aan de toezichthoudende taak (G.J.C. Rensen, ‘Tegenstrijdig belang in de notariële praktijk’,
WPNR 2013, afl. 6979). Instructiebevoegdheid mag er in beginsel niet toe leiden dat de raad van
commissarissen zich, zonder directe noodzaak, op bestuursterrein kan begeven. Bovendien moet
het bestuur de instructies naast zich neer kunnen leggen als deze niet in het belang van de stichting
zijn. Zie hierover M.J. van Uchelen-Schipper, De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting
(IVOR nr. 112), Deventer: Wolters Kluwer 2018, par. 5.5.9.
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algemene vergadering benoemde bestuurder schorsen.40 Bij de taak van de raad
van commissarissen past immers dat de raad kan ingrijpen in het bestuur indien
hij dat nodig acht. De bevoegdheid tot schorsing is daartoe een belangrijk instrument. Dat geldt voor alle bestuurders, ook voor de bestuurders die niet door de algemene vergadering maar door derden zijn benoemd. Het Wetsvoorstel regelt deze
schorsingsbevoegdheid in art. 11 lid 8, waarbij is bepaald dat de schorsing te allen
tijde kan worden opgeheven door het orgaan of de persoon die bevoegd is tot benoeming.
Met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering
van de vereniging (de bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening, de bevoegdheid te besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding), kunnen de
statuten aanvullende bepalingen omtrent de bevoegdheden van de raad van commissarissen bevatten. Zo kunnen bepaalde bestuursbesluiten worden onderworpen
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
De commissarissen ondertekenen naast de bestuurders de jaarrekening (art. 2:48
lid 1 BW). Indien er een raad van commissarissen is, hoeft er geen kascommissie
ingesteld te worden om de jaarrekening te onderzoeken. De kascommissie heeft
recht op inzage van alle boeken en bescheiden van de vereniging. Aangenomen
wordt dat indien de raad van commissarissen de rol van de kascommissie overneemt,
hij dit recht ook heeft.
14.6

Onafhankelijkheid en tegenstrijdig belang

14.6.1

Onafhankelijkheid

Een belangrijk aspect van good governance is dat zowel het bestuurlijke als het
toezichthoudend orgaan deskundig is en dat het evenwichtig en divers is samengesteld. Veel codes bepalen dat het toezichthoudend orgaan zodanig dient te zijn
samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang
dan ook onaf hankelijk en kritisch kunnen opereren.41 In sommige sectorale wetten
en codes is opgesomd welke betrekkingen als onverenigbaar met het lidmaatschap
van het bestuur of het toezichthoudend orgaan worden beschouwd.42 Het is in
ieder geval niet mogelijk om bij dezelfde rechtspersoon bestuurder én lid van de
raad van toezicht of commissaris te zijn. De functie van lid van een toezichthoudend
orgaan wordt vanwege de onafhankelijkheidsnorm doorgaans onverenigbaar geacht
met het zijn van werknemer.43 Sectorale regels schrijven vaak voor dat informatie
over onverenigbare betrekkingen – en overigens ook over tegenstrijdigbelangsituaties – opgenomen moet worden in het jaarverslag.
40.

41.
42.
43.
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Dit is vooralsnog niet wettelijk geregeld maar wordt algemeen aangenomen, zie ook Dijk & Van
der Ploeg 2013, p. 211. De raad van commissarissen van de coöperatie en de OWM is op grond van
de wet (art. 2:57 lid 3 BW) bevoegd bestuurders te schorsen, tenzij de statuten anders bepalen.
Zie bijvoorbeeld principe 3.27 van Governancecode Woningcorporaties 2015.
Zie bijvoorbeeld art. 30 lid 6 Woningwet.
Veel governance codes stellen bovendien als regel dat de commissaris niet tegelijkertijd bestuurder
of commissaris kan zijn bij een rechtspersoon die nagenoeg dezelfde activiteiten heeft binnen
hetzelfde werkgebied. Zie bijvoorbeeld bepaling 2.6.2 van de Governancecode Zorg 2017.
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14.6.2

14.6

Maximumaantal toezichthoudende functies bij grote stichtingen

Voor grote stichtingen gelden beperkingen ten aanzien van het aantal toezichthoudende functies (art. 2:297a en art. 2:297b BW).44 Kort gezegd komt de regeling erop
neer dat niet tot bestuurder van een stichting benoemd kunnen worden personen
die een toezichthoudende functie hebben bij meer dan twee andere grote stichtingen, N.V.’s of B.V.’s. Tot lid van het toezichthoudend orgaan van een stichting
kunnen niet worden benoemd personen die een toezichthoudende functie bij vijf
of meer andere grote stichtingen, N.V.’s of B.V.’s hebben. Het voorzitterschap van
het toezichthoudend orgaan of de one tier board telt daarbij dubbel. Een benoeming
in strijd met deze regeling is nietig, maar heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen (art. 2:297a lid 4 en art. 2:297b
lid 3 BW).
Deze regeling, die sinds 1 januari 2013 in de wet is opgenomen, is ingegeven door
de wens van de politiek om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren.
Bestuurders en toezichthouders van grote stichtingen mogen niet te veel functies
cumuleren, omdat zij daardoor onvoldoende tijd vrij kunnen maken voor het vervullen van hun verschillende functies, aldus de Minister van Veiligheid en Justitie.45
De regeling raakt alleen de stichting die kwalificeert als ‘groot’ in de zin van het
jaarrekeningenrecht. Stichtingen die bij of krachtens de wet verplicht zijn om een
financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening
als bedoeld in titel 9 van Boek 2 BW vallen ook onder de regeling (art. 2:297a lid
1 en art. 2:297b lid 1 BW). Als voorbeeld van een gelijkwaardige jaarrekening wordt
genoemd de jaarrekening die pensioenfondsen moeten opstellen.46
14.6.3

Belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang van een bestuurder of commissaris kan ertoe leiden dat een
besluit wordt genomen dat voordelig is voor de bestuurder of commissaris, maar
nadelig voor de rechtspersoon. Bestuurders van een vereniging moeten intern
verantwoording afleggen aan de algemene vergadering en dat zou in bepaalde gevallen kunnen fungeren als een rem op een besluit waarbij een bestuurder zijn
eigen belang laat prevaleren boven het belang van de vereniging. Voor een stichting,
die geen algemene vergadering heeft, is het risico dat een bestuurder zich laat leiden
door een privébelang mogelijk versterkt, in het bijzonder wanneer er geen toezichthoudend orgaan is ingesteld.
Veel governance codes bevatten een regeling omtrent belangenverstrengeling en
tegenstrijdig belang. Daarin staat veelal dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen enerzijds de stichting of vereniging en anderzijds de bestuurders
en leden van het toezichthoudend orgaan moet worden vermeden. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie betrokken
zijn, moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen naar hetgeen door redelijkheid
en billijkheid (art. 2:8 BW) wordt gevorderd. Dit beginsel leidt er onder meer toe
44.
45.
46.

Wet van 27 september 2012 tot wijziging van Boek 2 BW ter verduidelijking van art. 2:297a en art.
2:297b BW (Stb. 2012, 440).
Kamerstukken I 2010/11, 31763, C, p. 19.
Op grond van art. 146 Pensioenwet.
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dat te onderscheiden belangen op zorgvuldige wijze gescheiden gehouden moeten
worden, dat het betrachten van een zo groot mogelijke openheid daarvoor een
waarborg is en dat een inschakeling van deskundige derden gewenst en onder
omstandigheden geboden kan zijn om te voorkomen dat onzuivere beslissingen
worden genomen.47 In dit verband is het verstandig om in statuten en reglementen
uitdrukkelijk te bepalen hoe met tegenstrijdigbelangsituaties wordt omgegaan.
Doorgaans kennen sectorale governance codes het toezichthoudend orgaan een
zware rol toe in verband met belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang. In
governance codes is bijvoorbeeld te lezen dat een bestuurder of een lid van het
toezichthoudend orgaan elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond
meldt aan de voorzitter van het toezichthoudend orgaan en aan de overige leden,
waarbij relevante informatie wordt verschaft.48
14.6.4

Begrip tegenstrijdig belang

Niet altijd is duidelijk of sprake is van een tegenstrijdig belang. De wet omschrijft
tegenstrijdig belang voor N.V.’s en B.V.’s als een direct of indirect persoonlijk belang
dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art. 2:129/art. 2:239 lid 6 BW).49 Een dergelijke wettelijke omschrijving
ontbreekt vooralsnog voor bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen. In het Wetsvoorstel is in art. 2:9 lid 5 en art. 2:11 lid 6 een voor alle
rechtspersonen geldende omschrijving van tegenstrijdig belang opgenomen, die
nagenoeg gelijkluidend is aan de huidige N.V./B.V.-regeling: een direct of indirect
persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de rechtspersoon en de daaraan
verbonden onderneming of organisatie.
Uit de wetsgeschiedenis bij de Wet bestuur en toezicht blijkt voor N.V.’s en B.V.’s
dat het criterium uit het Bruil-arrest50 uit 2007 bepalend is voor de vraag of sprake
is van een tegenstrijdig belang. Uit de jurisprudentie en uit de MvT bij het Wetsvoorstel volgt dat dit Bruil-criterium ook richtinggevend is voor de beoordeling of
sprake is van tegenstrijdig belang van bestuurders van stichtingen en verenigingen.51
In het Bruil-arrest heeft de Hoge Raad onder meer overwogen dat het gaat om de
situatie dat een bestuurder door de aanwezigheid van een persoonlijk belang of
door de betrokkenheid bij een ander met dat van de rechtspersoon niet parallel
lopend belang, niet in staat moet worden geacht het belang van de rechtspersoon
en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer
en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht. De vraag of sprake is van
tegenstrijdig belang kan slechts worden beantwoord met inachtneming van alle
relevante omstandigheden van het geval.
47.
48.
49.

50.
51.
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Hof Amsterdam (OK) 26 mei 1983, NJ 1984/481, m.nt. Maeijer (Linders/Hofstee).
Zie bijvoorbeeld bepaling 2.6.1 van de Governancecode Zorg 2017, principe 3.8 van de Governancecode Woningcorporaties 2015 en principe 8 punt 6 van de Governancecode Cultuur 2014.
Deze omschrijving is in de wet opgenomen per 1 januari 2013 (Stb. 2011, 275). Hoewel er wel een
(summiere) wettelijke tegenstrijdigbelangregeling is voor verenigingen (art. 2:47 BW), is deze regeling
(nog) niet gewijzigd en wordt het begrip tegenstrijdig belang niet omschreven.
HR 29 juni 2007, RO 2007/67 en NJ 2007/420 (Bruil/Kombex).
Rb. Rotterdam 5 juli 2017, RO 2017/78 (Humanitas). Zie ook MvT Wetsvoorstel, p. 12.
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14.6.5

14.6

Wettelijke regeling; vertegenwoordigingsregeling of besluitvormingsregeling

Een tegenstrijdig belang kan zich voordoen tussen:
1. de bestuurders en de stichting/vereniging; en
2. de leden van de raad van commissarissen (of raad van toezicht) en de stichting/vereniging.
Wat betreft verenigingen is in de huidige wet een beperkte tegenstrijdigbelangregeling opgenomen. Art. 2:47 BW bepaalt dat in alle gevallen waarin de vereniging
een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders of commissarissen, de
algemene vergadering een of meer personen kan aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.
Het stichtingenrecht kent vooralsnog geen regeling voor het geval sprake is van
tegenstrijdig belang van bestuurders of commissarissen van de stichting.
De wettelijke tegenstrijdigbelangregeling van bestuurders van N.V.’s en B.V.’s is
sinds 1 januari 2013 gewijzigd van een vertegenwoordigingsregeling in een besluitvormingsregeling (zie art. 2:129/art. 2:239 lid 6 BW). Tegenstrijdig belang heeft niet
langer gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de vertegenwoordigingshandeling
door de N.V. of B.V. De besluitvormingsregels raken in beginsel uitsluitend de interne verhoudingen in de N.V. of B.V. en een wederpartij hoeft in beginsel niet te
onderzoeken of de vennootschap de regeling heeft nageleefd.
De regeling voor N.V.’s en B.V.’s komt erop neer dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet meewerkt aan de totstandkoming van het betreffende besluit
(lees: niet deelneemt aan de discussie en geen stem uitbrengt). Eenzelfde regeling
geldt voor commissarissen van N.V.’s en B.V.’s.
In het Wetsvoorstel wordt een uniforme tegenstrijdigbelangregeling voor bestuurders en commissarissen van álle rechtspersonen voorgesteld (art. 9 lid 5 en art. 11
lid 6 Wetsvoorstel). De voorgestelde regeling is nagenoeg hetzelfde als de regeling
die nu voor de N.V. en de B.V. geldt en behelst dus een besluitvormingsregeling.
In alle gevallen waarin een bestuurder of toezichthouder een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en onthoudt hij
zich van deelname aan de stemming.52 Indien een bestuurder of commissaris
handelt in strijd met deze tegenstrijdigbelangregeling, zal het betreffende besluit
vernietigbaar zijn op grond van art. 2:15 lid 1 aanhef en onder a BW, aldus de MvT
bij het Wetsvoorstel.53 De MvT vervolgt dat dan immers sprake is van strijd met
bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. De vernietiging van het
besluit heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van rechtshandelingen die
verricht zijn ter uitvoering van het besluit. Ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuur en de bestuurders blijft ongewijzigd. Een en ander betekent niet
dat een derde die wist dat de bestuurder handelde in strijd met de tegenstrijdigbelangregeling, in alle gevallen beschermd wordt. Zo kan het bewust profiteren

52.
53.

Zie ook MvT Wetsvoorstel, p. 5-6, 12 en 23.
MvT Wetsvoorstel, p. 12.
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van het schenden van de tegenstrijdigbelangregeling onder omstandigheden onrechtmatig zijn, aldus de MvT bij het Wetsvoorstel.
14.6.6

Tegenstrijdig belang bij stichtingen

Zoals aangegeven bevat de wet vooralsnog geen tegenstrijdigbelangregeling voor
stichtingen. Het Wetsvoorstel bevat – als gezegd – wel een tegenstrijdigbelangregeling, die ten aanzien van stichtingen een paar specifieke bepalingen kent. De
regeling van het Wetsvoorstel ziet er als volgt uit:
– Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen (art. 2:9 lid 5
Wetsvoorstel).
– Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en een raad van
commissarissen ontbreekt, legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit
ten grondslag liggen schriftelijk vast, tenzij de statuten anders bepalen (art.
2:9 lid 5 laatste zin Wetsvoorstel).
– Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie (art. 2:11 lid 6 Wetsvoorstel).
– Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, legt de raad van
commissarissen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen
schriftelijk vast, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:11 lid 6 laatste zin
Wetsvoorstel).
Hoewel het Wetsvoorstel nog geen wet is, kunnen de statuten of reglementen van
een stichting deels al anticiperen op deze tegenstrijdigbelangregeling.54
In verband met een afgewogen governance structuur is het van belang om een
duidelijke tegenstrijdigbelangregeling in de statuten en – eventueel in aanvulling
daarop – in een reglement op te nemen. In de praktijk komen naast besluitvormingsregelingen in statuten nog vertegenwoordigingsregelingen voor, maar gelet
op de besluitvormingsregeling die uitgangspunt is voor het Wetsvoorstel, ligt een
statutaire besluitvormingsregeling meer voor de hand. In de literatuur55 bestaat
bovendien al langere tijd discussie over de vraag of de statuten van een stichting – ondanks het ontbreken van een wettelijke regeling – de vertegenwoordiging
van het bestuur in geval van tegenstrijdig belang kunnen beperken. Veel schrijvers
stellen mijns inziens terecht dat het niet mogelijk is om het bestuur in bepaalde,
niet in de wet genoemde, gevallen extern onbevoegd te maken en in zodanige gevallen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, bijvoorbeeld, toe te kennen aan
een door een toezichthoudend orgaan aangewezen persoon.56 Een dergelijke verte54.
55.
56.
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Zie hierover ook M.J. van Uchelen-Schipper, ‘Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen;
anticiperen op nieuwe tegenstrijdig belangregels?’, JBN 2015/6.
Zie onder meer Quist 2008, Van Veen 2005 en Delfos-Roy 2005.
Zie bijvoorbeeld Quist in zijn noot bij Hof Leeuwarden 9 september 2008, JOR 2008/329.
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genwoordigingsregeling lijkt in strijd met de dwingendrechtelijke bepaling van
art. 2:292 lid 3 BW.
14.6.7

Tegenstrijdig belang bij verenigingen, coöperaties en OWM’s

De wet kent voor verenigingen een beperkte bepaling over tegenstrijdig belang. In
alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders of commissarissen kan de algemene vergadering een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen (art. 2:47 BW). Deze vertegenwoordigingsregeling kan niet in de statuten worden weggeschreven. Het is echter
wel mogelijk om in aanvulling hierop in de statuten een besluitvormingsregeling
op te nemen, die inhoudt dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang zich
onthoudt van deelname aan de discussie en besluitvorming over het betreffende
onderwerp.
Voor coöperaties en OWM’s bevat de wet nog een bijzondere regeling in art. 2:57
lid 4 BW. Hierin staat de hoofdregel dat de raad van commissarissen, voor zover
deze er is, de coöperatie vertegenwoordigt indien een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. De statuten kunnen hiervan afwijken door bijvoorbeeld
het bestuur aan te wijzen als vertegenwoordigingsbevoegd. Daarnaast geldt voor
coöperaties, die immers een bijzonder soort verenigingen zijn, de hiervoor genoemde
regel uit het verenigingsrecht dat de algemene vergadering een of meer (andere)
personen kan aanwijzen.57
Zoals aangegeven is de tegenstrijdigbelangnorm bij N.V.’s en B.V.’s niet langer een
vertegenwoordigingskwestie, maar slechts een gedragsnorm die de besluitvorming
door de bestuurder raakt. Het Wetsvoorstel gaat, in aansluiting daarop, eveneens
uit van een besluitvormingsregeling voor gewone verenigingen, coöperaties en
OWM’s. Deze ziet er als volgt uit:
– Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad
van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering,
tenzij de wet of de statuten anders bepalen (art. 2:9 lid 5 Wetsvoorstel).
– Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt
het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de wet of de statuten
anders bepalen (art. 2:11 lid 6 Wetsvoorstel).
In de huidige statuten van een vereniging, coöperatie of OWM kan nog niet worden
geanticipeerd op de nieuwe escalatieregeling van het Wetsvoorstel. Aangezien de
57.

De hoofdregel geldt niet voor het aangaan van ledenovereenkomsten. Zie hierover Asser/Rensen
2-III* 2017/258. Zie ook hoofdstuk 18.
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kans reëel is dat de huidige wettelijke vertegenwoordigingsregeling komt te vervallen, zou mijns inziens wel in de statuten aan de tegenstrijdigbelangregeling de
volgende cursieve tekst toegevoegd kunnen worden: ‘indien en zolang de wet dit bepaalt
kan de algemene vergadering in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders of commissarissen een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.’58

58.
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M.J. van Uchelen-Schipper, ‘Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen; anticiperen op
nieuwe tegenstrijdig belangregels?’, JBN 2015/6.
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Statutenwijziging bij de stichting
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

15.1

Statutenwijziging

15.1.1

Algemeen

Er kunnen talrijke redenen zijn om tot een wijziging van de statuten te besluiten.
Het spreekt voor zich dat een wijziging van de (statutaire) naam een statutenwijziging met zich brengt.1 Maar het kan ook zijn dat de stichting wijziging brengt in
haar activiteiten. Is die wijziging ingrijpend, dan zal haar statutaire doel moeten
worden aangepast (zie par. 1.2.1).2 Het doel zou anders niet in overeenstemming
zijn met de feitelijke werkzaamheden van de stichting, hetgeen kan leiden tot
ontbinding.3 Ook als de wijze van benoeming van bestuurders wordt veranderd – bijvoorbeeld als een aantal bestuurders in de toekomst door anderen zal
worden benoemd dan door het bestuur zelf (er is bijvoorbeeld een deelnemer tot
de stichting toegetreden of een overheidsinstantie wenst invloed uit te oefenen op
de benoeming) – is wijziging van de statuten noodzakelijk.4 Verder denke men
aan de wijziging van de statutaire zetel (woonplaats) en de loop van het boekjaar.5
Ook in het kader van de voorbereiding van een omzetting, juridische fusie of
splitsing moeten de statuten van de stichting veelal worden gewijzigd.
15.1.2

Omvang van de wijziging

De wijziging kan betrekking hebben op een of meer statutaire bepalingen, maar
ook kunnen de statuten geheel worden gewijzigd. Van die laatste mogelijkheid
wordt nogal eens gebruikgemaakt om, naast enkele inhoudelijke wijzigingen, de
statuten te moderniseren, dat wil zeggen aan te passen aan gewijzigde opvattingen
en wetgeving. Men kan hierbij denken aan een stichting die wenst te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan stichtingen in de zorg,
sociale woningbouw en onderwijs. Dergelijke instellingen zijn op basis van sectorale wetgeving verplicht hun statuten hierop in te richten teneinde aan de sectorale

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 2:286 lid 4 onderdeel a BW.
Art. 2:286 lid 4 onderdeel b BW.
Art. 2:21 lid 1 onderdeel b BW.
Art. 2:286 lid 4 onderdeel c BW.
Zie hierover de redenen die aanleiding geven tot statutenwijziging in meer algemene zin Dijk &
Van der Ploeg 2013, p. 325 e.v., waar ook ingegaan wordt op het verschil in doel van de stichting
en de wijze waarop dat in de statutaire doelstelling tot uitdrukking komt, en de uitgangspunten
en grondslagen van sociale, maatschappelijke, politieke of religieuze aard. Ook die grondslagen
worden wel verankerd in de statuten zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zij
geven echter een belangrijke sturing aan de wijze waarop de stichting haar activiteiten dient te
ontplooien, binnen de kaders van wet- en regelgeving.
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wetgeving te voldoen, of de statuten in overeenstemming te doen zijn met de in
de sector geldende codes.6 Zie hoofdstuk 14.
We wijzen erop dat diverse regelingen over de organisatie binnen de stichting ook
in zogenoemde reglementen kunnen zijn neergelegd (zie par. 4.2.3). Voor wijziging
van de reglementen is geen wijziging van de statuten noodzakelijk. De reglementen
mogen echter niet strijdig zijn met de statuten. Een aantal zaken moet overigens
in de statuten geregeld worden.7
De statuten kunnen aan bepaalde personen rechten toekennen. Een wijziging van
de statuten door het bevoegde orgaan, volgens de daarvoor aangewezen procedure,
kan deze rechten wijzigen of zelfs terugnemen. Een dergelijke statutenwijziging
behoeft, tenzij de statuten anders bepalen, niet de instemming van degene wiens
rechten worden aangetast. Uiteraard mag het besluit niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.8
15.1.3

Statutair verbod tot statutenwijziging

De statuten van de stichting kunnen alleen worden gewijzigd als de statuten
daartoe de mogelijkheid openen.9 Dit betekent dat statutenwijziging niet mogelijk
is als er een uitdrukkelijk verbod tot statutenwijziging is opgenomen of als er een
regeling tot wijziging van de statuten ontbreekt. Er kunnen zich echter niettemin
situaties voordoen waarin wijziging van de stichtingsstatuten wenselijk of noodzakelijk is. Men denke met name aan het geval dat statutair niet geregeld is dat het
stichtingsbestuur bevoegd is tot het kopen of vervreemden van onroerend goed
(zie par. 11.1.5).
In situaties waarin de statuten niet voorzien in de mogelijkheid tot wijziging of
waarin degenen die tot wijziging bevoegd zijn zulks nalaten, is onder bepaalde
omstandigheden statutenwijziging toch mogelijk.10 Indien namelijk ‘ongewijzigde
handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild’ kan de rechtbank op verzoek de statuten wijzigen.11 Daartoe is de rechtbank bevoegd. Het verzoek tot wijziging dient uit te gaan
van een oprichter, van het bestuur of van het Openbaar Ministerie. De rechtbank
moet bij zulke wijzigingen zo min mogelijk van de bestaande statuten afwijken.
Indien wijziging van het doel noodzakelijk is, wijst de rechtbank een doel aan dat
aan het bestaande verwant is.12 Ook is de rechter bevoegd zelf de statuten aan te
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
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Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, par. 10.4 en Asser/Rensen 2-III* 2017/345.
Zie art. 2:286 lid 4 BW voor de onderwerpen. Zie voor de zorgplicht van de notaris, lid 5 van voornoemd artikel.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 327. Ook de notaris heeft een zorgplicht om er acht op te slaan
dat de belangen van derden niet in het gedrang komen. Zie Rb. Rotterdam 23 december 2009, RN
2010/38.
Art. 2:293 eerste volzin BW.
Art. 2:294 lid 1 BW.
Zie Hof Arnhem 9 maart 2006, JOR 2006/121 (Stichting Werkmansbelang Beuningen-Weurt) en Hof
Amsterdam 12 april 2016, JOR 2016/154 (Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos).
Art. 2:294 lid 2 BW. Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 338-339, die erop wijzen dat men
terughoudend moet zijn ten aanzien van een wijziging van het statutaire doel – als onveranderlijk
door de oprichter in de statuten opgenomen – via de rechter. Zie HR 7 december 2001, NJ 2002/27
en het daaraan ten grondslag liggende feitencomplex. In soortgelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/361.
Dat betekent ook dat het instrument van juridische fusie niet mag worden misbruikt om onwelgevallige statutaire bepalingen – die niet vatbaar zijn voor wijziging – via de daarvoor vereiste
statutenwijziging te omzeilen. Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/365.
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passen om ontbinding op grond van art. 2:21 of art. 2:301 lid 1 onderdeel a BW te
voorkomen.13 Wijst de rechter het verzoek tot statutenwijziging af, dan kan hij de
stichting ambtshalve ontbinden.14 Binnen drie maanden kan hoger beroep worden
ingesteld.15
De vraag is of de rechter ook in het kader van art. 2:294 BW bevoegd is om ingeval
de statuten een wijziging van de statuten niet toestaan, te beslissen dat wijziging
in de toekomst wel mogelijk is. Lagere rechtspraak16 en literatuur17 zijn verdeeld
over dit onderwerp.
15.1.4

Bevoegdheid

Indien de statuten van de stichting de mogelijkheid bieden de statuten wel te wijzigen zonder tussenkomst van de rechter (zie de vorige paragraaf), wordt de bevoegdheid daartoe veelal aan het bestuur toegekend. Aangezien de wet echter niet
dwingend voorschrijft welk orgaan van de stichting daartoe bevoegd is, kunnen
de statuten ook andere organen van de stichting daartoe aanwijzen (zie voor het
begrip ‘orgaan’ par. 6.1.1). Wanneer deze bevoegdheid toekomt aan een instantie
buiten de stichting, treedt deze instantie aldus als orgaan van de stichting op.18
Wijzen de statuten geen orgaan aan, terwijl zij wijziging voor de stichting zelf wel
mogelijk maken, dan zal het bestuur het tot handelen bevoegde orgaan zijn.19 Een
besluit tot statutenwijziging kan wegens strijd met de wet, de statuten of de redelijkheid en billijkheid vernietigd worden (zie par. 6.2.1).20 Hiervan is ook sprake
indien een statutaire bepaling wordt gewijzigd die krachtens de statuten niet voor
wijziging vatbaar is. Het besluit is dan nietig en is niet aan verjaring onderhevig.21
Voorts kan een besluit tot statutenwijziging worden vernietigd indien de wijziging
tot gevolg heeft dat de stichting kan worden ontbonden door de rechter (zie par.
4.1.4).22 Deze vernietiging wordt ingeleid door een verzoekschrift en kan te allen
tijde worden gedaan. Daartoe zijn de stichting zelf, het OM en belanghebbenden
bevoegd.
De wet geeft geen regeling voor de wijze waarop het besluit tot statutenwijziging
moet worden genomen. Daarin dienen de statuten te voorzien. Is er geen regeling
opgenomen in de statuten, terwijl de bevoegdheid tot wijziging niet is uitgesloten,
dan beslist het bestuur als orgaan. Is er sprake van een meerhoofdig orgaan, dan
geldt in beginsel een gewone meerderheid tenzij de statuten een afwijkende regeling
kennen. Veelal zal er voor wijziging van de statuten wel een gekwalificeerde
meerderheid (twee derde, drie vierde), al dan niet in combinatie met een quorumeis
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Art. 2:294 lid 3 en art. 2:295 BW. Zie over art. 2:295 BW Asser/Rensen 2-III* 2017/366.
Zie HR 12 mei 2000, JOR 2000/145, NJ 2000/439 (Geestelijk leider).
Zie art. 2:996 onderdeel d Rv en HR 7 december 2001, NJ 2002/27 (Henriëtte Sara de Lanoy Meijer
Stichting).
Zie Rb. Utrecht 11 mei 1970, NJ 1971/18 (afwijzend) en Rb. Utrecht 23 maart 1983, NJ 1983/365
(toewijzend).
Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 337-338 en Asser/Rensen 2-III* 2017/365. Zie voor verdere
literatuurverwijzingen deze beide handboeken.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 335 en Asser/Rensen 2-III* 2017/360.
De grondslag hiervoor is dan de bevoegdheid van het bestuur de stichting te besturen. Zie art. 2:291
lid 1 BW. Vgl. Asser/Rensen 2-III* 2017/360 en Overes, GS Rechtspersonen, art. 293, aant. 2 (2008).
Zie de regeling in art. 2:14 en 2:15 BW.
Rb. Almelo 18 november 2009, RO 2010/10.
Art. 2:295 BW.
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(een bepaald aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders),
noodzakelijk zijn. Het komt ook wel voor dat wijziging van de statuten slechts
mogelijk is na verkregen instemming van een ander orgaan van de stichting (bijvoorbeeld de raad van toezicht) dan wel van een derde (bij een katholieke
onderwijsinstelling is de goedkeuring van bijvoorbeeld het bisdom vereist). Deze
goedkeuringsbevoegdheid dient dan wel in de statuten van de stichting zelf reeds
te zijn opgenomen.
Wanneer statutair een ‘gewone’ of ‘absolute’ meerderheid wordt geëist voor een
bepaald besluit, betekent dit dat het aantal vóórstemmers groter moet zijn dan de
helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen. Van een quorumeis wordt
gesproken wanneer de statuten eisen dat een bepaald besluit slechts kan worden
genomen als een bepaald aantal stemmen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zo ziet men regelmatig dat belangrijke besluiten zoals een besluit tot
statutenwijziging, slechts kunnen worden genomen in een bestuursvergadering
waar alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (quorumeis), terwijl
het besluit slechts kan worden genomen met een drie vierde meerderheid, dus 75%
vóórstemmers (versterkte meerderheid). Zie ook par. 16.1.4 in verband met de statutenwijziging bij de vereniging.
15.1.5

Procedure

De wet stelt dat de wijziging van de statuten nadat het besluit daartoe is genomen
(door het bestuur of door een ander daartoe aangewezen orgaan) ‘op straffe van
nietigheid’ bij notariële akte tot stand moet komen.23 Bij het besluit tot wijziging
van de statuten wordt veelal bepaald wie bevoegd is de akte van statutenwijziging
te doen verlijden, dat wil zeggen voor de notaris te verschijnen. Wanneer volgens
de statuten een ander orgaan dan het bestuur bevoegd is tot het nemen van het
besluit de statuten te wijzigen, zal dit andere orgaan ook bevoegd zijn de notariële
akte te doen verlijden, tenzij de statuten anders bepalen. Is dat laatste niet het geval,
dan zal het andere orgaan bevoegd zijn iemand anders daartoe aan te wijzen.24
15.1.6

Inwerkingtreding

Meestal zal het de bedoeling zijn dat de statutenwijziging zo spoedig mogelijk van
kracht wordt. Naar onze mening kan een statutenwijziging geen terugwerkende
kracht hebben. In elk geval kan deze niet tegenover derden werken.25 Het is toelaatbaar dat de wijziging in werking treedt op een moment in de toekomst. Zo zou
in de statuten kunnen worden bepaald dat er een vaste datum is waarop de statutenwijziging in werking treedt. Men kan ook bepalen dat de wijziging pas ingaat
op het moment waarop een afschrift van de akte van statutenwijziging bij het
Handelsregister wordt gedeponeerd.

23.
24.
25.
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Art. 2:293 tweede volzin BW.
In gelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 336. Zie voorts Asser/Rensen 2-III* 2017/362.
Dit in verband met art. 2:6 BW en art. 25 Hregw 2007.
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15.1

Registers

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten te deponeren bij het Handelsregister (zie par. 4.7.1).26 In de meeste gevallen
zorgt de notaris hiervoor. De deponering van de gewijzigde statuten via de notaris
kan ook online plaatsvinden.27 Eerst na deponering van de statutenwijziging kan
tegenover derden een beroep worden gedaan op de aangebrachte wijzigingen.28
Indien de stichting een onderneming drijft, dienen de gewijzigde gegevens betreffende de onderneming eveneens aan het Handelsregister te worden gemeld.29 Zie
voor de commerciële stichting par. 4.7.8.
15.1.8

Kosten

De kosten die zijn gemoeid met een statutenwijziging bestaan voornamelijk uit de
kosten verbonden aan de werkzaamheden van de notaris. De notaris gaat bij zijn
declaratie veelal uit van de door hem aan de wijziging bestede tijd. Aan de notaris
kan een indicatie van de te verwachten kosten worden gevraagd.

26.
27.
28.
29.

Art. 2:293 laatste volzin BW.
De mogelijkheid daartoe wordt geopend door art. 3 lid 3 Hregb 2008.
Dit in verband met de werking van art. 2:6 BW en art. 25 Hregw 2007.
Vgl. art. 18 en 19 Hregw 2007.
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Hoofdstuk 16
Statutenwijziging bij de vereniging
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

16.1

Statutenwijziging

16.1.1

Algemeen

In titel 2 Boek 2 BW over de vereniging zijn twee bepalingen gewijd aan de wijziging
van de statuten. Art. 2:42 en 2:43 BW zijn gezien de schakelbepaling van art. 2:53a
BW van overeenkomstige toepassing op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn de
bepalingen van statutenwijziging in het bijzonder van belang voor de wijziging
van de regels voor de aansprakelijkheid in geval van ontbinding. Inhoudelijk zijn
er echter geen afwijkingen in titel 3 Boek 2 BW met betrekking tot de totstandkoming van een statutenwijziging tussen gewone vereniging enerzijds en coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij anderzijds.
Er kunnen talrijke redenen zijn om tot een wijziging van de statuten te besluiten.
Het spreekt voor zich dat een wijziging van de (statutaire) naam een statutenwijziging met zich brengt.1 Maar het kan ook zijn dat de vereniging wijziging brengt in
haar activiteiten. Is die wijziging ingrijpend, dan zal haar statutaire doel moeten
worden aangepast (zie par. 5.5.1).2 Het doel zou anders niet in overeenstemming
zijn met de feitelijke werkzaamheden van de vereniging, hetgeen tot ontbinding
kan leiden.3 Ook als de wijze van benoeming van bestuurders wordt veranderd – bijvoorbeeld als een aantal bestuurders in de toekomst door anderen zal worden benoemd dan door de algemene ledenvergadering (bijvoorbeeld een overheidsinstantie
wenst invloed uit te oefenen op de benoeming) – is wijziging van de statuten
noodzakelijk.4 Verder denke men aan de wijziging van de statutaire zetel (woonplaats) en de loop van het boekjaar. Een belangrijke aanleiding tot aanpassing van
de statuten is de invoering of de verandering van de wijze waarop aan de leden
financiële verplichtingen kunnen worden opgelegd. Deze mogelijkheid vereist
steeds een aanpassing van de statuten omdat hiervoor een uitdrukkelijke statutaire
grondslag is vereist.5 Ook de introductie van de mogelijkheid tot het aangaan van
zogenoemde ledencontracten eist een statutaire grondslag indien daarbij ten laste
van de leden verplichtingen worden aangegaan.6 Een verwijzing naar een besluit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 2:27 lid 4 onderdeel a BW.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel b BW.
Art. 2:21 lid 1 onderdeel b BW.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel e BW.
Art. 2:27 lid 4 onderdeel c en art. 2:34a BW.
Art. 2:46 BW.
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van de algemene vergadering of een reglement is daarvoor niet voldoende.7 De
statuten kunnen aan leden bepaalde rechten toekennen. Het bevoegde orgaan kan
besluiten die rechten te wijzigen door een statutenwijziging en deze rechten terugnemen.8 Echter, het kan wel betekenen dat het lid de vrijheid heeft het lidmaatschap
op te zeggen.9 Bovendien dient de besluitvorming te voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.
16.1.2

Omvang van de wijziging

De wijziging kan betrekking hebben op een of meer statutaire bepalingen, maar
ook kunnen de statuten geheel worden gewijzigd. Van die laatste mogelijkheid
wordt nogal eens gebruikgemaakt om naast enkele inhoudelijke wijzigingen, de
statuten te moderniseren, dat wil zeggen aan te passen aan de gewijzigde opvattingen en wetgeving.
Diverse regelingen over de organisatie binnen de vereniging kunnen ook in zogenoemde reglementen zijn neergelegd (zie par. 7.1.4). Voor een wijziging van een
reglement is geen wijziging van de statuten noodzakelijk. De reglementen mogen
echter niet strijdig zijn met de statuten. Zie ook par. 7.1.4. Echter, zoals hierboven
reeds aangestipt, bepaalde onderwerpen kunnen niet in een reglement worden
geregeld, maar moeten in de statuten worden voorzien.10
16.1.3

Beperkingen betreffende wijziging van de statuten

De statuten van een vereniging kunnen altijd worden gewijzigd, ook wanneer de
bevoegdheid tot wijziging statutair is uitgesloten. Indien er een dergelijke bepaling
in de statuten is opgenomen, bepaalt de wet dat wijziging niettemin mogelijk is,
maar dan met instemming van alle leden. Het besluit van de algemene ledenvergadering dient dan te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering
waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (bij volmacht of anderszins).11
Zie over de bevoegdheid tot wijziging van de statuten de volgende paragrafen. Een
bepaling in de statuten die de bevoegdheid tot wijziging van andere bepalingen
beperkt (bijvoorbeeld inhoudende dat voor de wijziging de toestemming van een
derde is vereist), kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van dezelfde
beperking.12 Het is goed om op te merken dat deze beperking niet terzijde kan
worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering genomen met alge7.

8.
9.
10.
11.

12.
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Dat is ook het geval indien een coöperatie zich via de statuten het recht voorbehoudt veranderingen
aan te brengen in de overeenkomsten met de leden. Daartegen probeert art. 2:59 BW de leden van
een coöperatie te beschermen. Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid via de statuten moet uitdrukkelijk zijn voorbehouden in de overeenkomsten met de leden.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 327.
Vgl. art. 2:36 lid 1 en 3 BW. Hetzelfde geldt voor een besluit tot juridische fusie, splitsing of omzetting dat steeds een statutenwijziging impliceert. Zie art. 2:36 lid 4 BW.
Zie art. 2:27 lid 4 BW en, voor de zorgplicht van de notaris, het bepaalde in lid 5 van voornoemd
artikel.
Art. 2:43 lid 2 BW. Het gaat om een dubbele eis: geen van de leden moet hebben tegengestemd en
alle stemgerechtigden moeten in de vergadering vertegenwoordigd zijn. Zie Asser/Rensen 2-III*
2017/176.
Art. 2:43 lid 3 BW. Zo kan de wijziging van de statuten af hankelijk zijn van de goedkeuring van
een ander orgaan of andere organisatie. Een ongemotiveerde weigering goedkeuring verlenen, kan
misbruik van recht opleveren. Zie Rb. Utrecht 19 april 2006, JOR 2006/177.
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mene stemmen en waarbij alle stemgerechtigden vertegenwoordigd zijn.13 Een
statutaire bepaling die de bevoegdheid tot wijziging van andere bepalingen uitsluit,
kan slechts worden gewijzigd met algemene stemmen in een algemene vergadering
waarin alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.14
16.1.4

Bevoegdheid

De wet stelt als regel van dwingend recht dat in de statuten van een vereniging
geen verandering kan worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering.15 Dit besluit dient te worden genomen in een vergadering waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.16 Gezien de tekst van art. 2:42 lid 1 BW zou besluitvorming ter zake
van een statutenwijziging buiten vergadering op de voet van art. 2:40 lid 2 BW niet
mogelijk zijn. Echter, gezien het feit dat alle leden bij een dergelijk besluit, wil het
geldig zijn, betrokken moeten zijn, is er geen reden om dit niet toe te staan.17 Andere organen dan de algemene vergadering, zoals het bestuur, een raad van commissarissen en dergelijke, zijn derhalve niet bevoegd tot wijziging van de statuten.
Een besluit van een dergelijk orgaan tot statutenwijziging is derhalve nietig. Wel
kunnen de statuten bepalen dat een statutenwijziging de goedkeuring nodig heeft
van een ander orgaan. Het initiatiefrecht voor statutenwijziging dient echter uiteindelijk bij de leden te liggen.18 Dat initiatiefrecht van de algemene vergadering
brengt ook met zich dat de algemene vergadering het voorstel kan amenderen, zij
het dat de mogelijkheid daartoe om efficiency redenen door de statuten kan worden
beperkt en procedureel gereguleerd kan worden. Ook dient het bij amendementen
die ter vergadering worden aangebracht te gaan om onderwerpen van ondergeschikt
belang.19
16.1.5

Oproeping

De termijn voor oproeping van een algemene vergadering waarin het voorstel tot
wijziging van de statuten is geagendeerd, bedraagt ten minste zeven dagen.20 De
termijn van oproeping van zeven dagen dient te worden uitgelegd als zeven ‘vrije’
dagen, dat wil zeggen met uitzondering van zowel de dag van ontvangst van de
oproeping als van de dag van de vergadering. De statuten kunnen deze termijn
niet verkorten, maar wel verlengen. Zo komt het vaak voor dat deze termijn van
oproeping veertien dagen is. Indien niet aan de oproepingstermijn is voldaan, kan
toch tot statutenwijziging worden besloten door de algemene vergadering indien
in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.21 Onder omstandigheden moet het bestuur zich vergewissen van het feit dat
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/176.
Art. 2:43 lid 4 BW.
Art. 2:42 lid 1 eerste zin BW.
Art. 2:42 lid 1 tweede zin BW.
In gelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/178.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 328 en Asser/Rensen 2-III* 2017/177.
Zie hierover nader Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 330 en Asser/Rensen 2-III* 2017/179.
Art. 2:42 lid 1 derde zin BW.
Art. 2:42 lid 3 BW.
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bepaalde leden wier rechtspositie in het bijzonder worden geraakt door de statutenwijziging, daadwerkelijk de oproep hebben ontvangen. Is dat namelijk niet zo,
dan zou het besluit tot wijziging van de statuten vernietigbaar kunnen zijn wegens
strijd met de redelijkheid en billijkheid.22 Indien de leden of afgevaardigden zich
er niet tegen verzetten, kan de oproeping ook plaatsvinden via elektronische weg.23
Daarmee is echter nog niet gezegd dat het voorstel ook ter inzage is van de leden
in de zin van art. 2:42 lid 2 BW.24 Opgemerkt zij dat het niet naleven van de formele
regels voor statutenwijziging het besluit vernietigbaar doet zijn op grond van art.
2:15 lid 1 onderdeel a BW. Echter, degene die zich op vernietiging beroept, moet
daarbij wel een redelijk belang hebben.25
16.1.6

Deponering van het voorstel tot statutenwijziging

Bevoegd tot oproeping van een algemene vergadering zijn het bestuur of andere
personen of organen die daartoe door de statuten zijn aangewezen (zie par. 13.3.2).
Daarnaast zijn op grond van art. 2:41 lid 2 BW een tiende van de leden of zoveel
leden minder als de statuten bepalen, daartoe bevoegd. De wet schrijft voor dat zij
die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van het voorstel tot statutenwijziging ter inzage dienen te leggen voor de
leden.26 Het afschrift van het voorstel moet de voorgestelde statutenwijziging
woordelijk bevatten. De terinzagelegging dient plaats te vinden op een ‘daartoe
geschikte plaats voor de leden’, en wel tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. In sommige gevallen wordt naast deze verplicht gestelde
deponering het voorstel tot wijziging ook aan alle leden toegezonden. De hiervoor
vermelde termijn van vijf dagen wordt verlengd tot ten minste veertien dagen als
de vereniging uit afdelingen bestaat of als afgevaardigden voor de ledenvergadering
zijn gekozen.27 Zie over de afdeling par. 17.1.1. De wet schrijft in die situatie voor
dat het voorstel tot statutenwijziging binnen de gemelde periode van veertien dagen
ter kennis van de besturen van de afdelingen of van de afgevaardigden dient te
zijn gebracht. Ook hier geldt dat, indien niet aan het formele voorschrift voor de
deponering en de termijn is voldaan, de algemene vergadering toch tot statutenwijziging kan besluiten indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.28

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
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Vgl. HR 30 oktober 1964, NJ 1965/107 (Mante). Overigens moet dat uitgangspunt binnen de grenzen
van de redelijkheid en billijkheid worden toegepast. Het niet hebben ontvangen van de oproep
mag immers niet zijn oorzaak vinden in omstandigheden die voor rekening komen van de ontvanger.
Het zou immers anders een vrijbrief zijn om ongewenste besluiten te frustreren door een beroep
te doen op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Zie art. 2:41 lid 5 BW.
In positieve zin mits de stemrechthebbende daarmee instemt. Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 329.
Echter, het gaat dan wel om individuele instemming zodat de reguliere terinzagelegging nog steeds
nodig is.
Zie HR 6 juni 1969, NJ 1969/317 (Curaçaose Chinese Club). Zie over vernietiging van een statutenwijziging, waaronder partiële, Asser/Rensen 2-III* 2017/181.
Art. 2:42 lid 2 eerste zin BW.
Art. 2:42 lid 2 laatste zin BW.
Art. 2:42 lid 3 BW.
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Als plaats van deponering van het voorstel tot statutenwijziging wordt meestal
genomen het kantoor van de vereniging, het clubhuis, het kantooradres van de
secretaris en dergelijke. Van belang is dat de ruimte toegankelijk is voor de leden.
16.1.7

Meerderheid van stemmen en quorum

Over de wijze waarop tijdens de algemene vergadering het voorstel tot statutenwijziging wordt besproken, erover wordt beraadslaagd en in stemming wordt gebracht
geeft de wet geen regeling. Een statutaire regeling kan hier uitkomst bieden.29
Tenzij de statuten anders bepalen, dient een besluit tot statutenwijziging te worden
genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.30 Bij grote
verenigingen wordt deze gekwalificeerde meerderheid wel beperkt tot een gewone
meerderheid (de helft plus één). In andere situaties dan wel voor wijziging van
belangrijke bepalingen in de statuten wordt ook wel unanimiteit van stemmen
vereist. De wet geeft geen voorschriften ten aanzien van het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn (het zogenoemde quorum). Bij een voorstel
tot statutenwijziging komt het wel vaak voor dat de statuten een quorumeis stellen
(bijvoorbeeld twee derde of drie vierde van het totale aantal stemgerechtigde leden
dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn). Er is echter één uitzondering op deze
regel, namelijk ingeval de bevoegdheid tot wijziging van de statuten is uitgesloten.
In dat geval is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn (zie par. 13.5.1).31
Sluiten de statuten vertegenwoordiging ter vergadering uit, dan betekent het dat
alle leden ook daadwerkelijk tijdens de vergadering aanwezig moeten zijn.
16.1.8

Ontbinding

Voor het besluit tot ontbinding van een vereniging – dus ook voor de coöperatie
en de onderlinge waarborgmaatschappij – zijn de formele voorschriften die de
wet geeft voor statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.32 Dit betekent
dat ook in deze gevallen onder meer het voorstel op de juiste formele wijze ter inzage moet worden gelegd en dat voldaan moet worden aan de oproepingstermijnen
(zie par. 16.1.5 e.v.).
16.1.9

Formele procedure

De wet stelt met betrekking tot een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
dat de wijziging van de statuten, nadat het voorstel daartoe door de algemene ledenvergadering is aangenomen, ‘op straffe van nietigheid’ bij notariële akte tot
stand moet komen.33 De notariële akte kan bestaan uit een notarieel proces-verbaal
van de algemene vergadering, tenzij de statutenwijziging nog onderworpen is aan
de goedkeuring van een in de statuten aangewezen instantie. Zolang de notariële
akte nog niet is verleden, kan het besluit tot statutenwijziging worden ingetrokken
29.
30.
31.
32.
33.

Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 331.
Art. 2:43 lid 1 BW.
Art. 2:43 lid 2 BW.
Art. 2:42 lid 4 BW.
Art. 2:43 lid 5 BW.
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met inachtneming van dezelfde regels voor het besluit tot statutenwijziging.34 Bij
het besluit tot wijziging van de statuten wordt veelal bepaald wie er bevoegd is de
akte van statutenwijziging te doen verlijden, dat wil zeggen voor de notaris te
verschijnen. In een aantal gevallen bepalen de statuten dat het bestuur of ieder
der leden daarvan bevoegd is de notariële akte te doen verlijden. Zwijgen de statuten, dan is het bestuur daartoe in elk geval bevoegd op grond van zijn bestuurstaak,
zij het dat de algemene vergadering steeds bevoegd is iemand aan te wijzen. Het
bestuur kan dan vervolgens iemand uit zijn midden aanwijzen krachtens volmacht.35
16.1.10 Inwerkingtreding
Bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid treedt de statutenwijziging niet
in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt.36 Meestal zal het de
bedoeling zijn dat de statutenwijziging ook met ingang van het tijdstip van het
verlijden van de akte van kracht wordt. De statutenwijziging kan niet met terugwerkende kracht ingaan.37 Wel is het mogelijk dat de statutenwijziging een gebeurtenis van voor de statutenwijziging van een statutaire basis voorziet. In de literatuur
wordt ook verdedigd dat de statutenwijziging wel terugwerkende kracht kan hebben,
zij het dat deze dan nog niet tegenover derden kan werken. Dit lijkt ons minder
juist.38 Het is ook toelaatbaar dat de wijziging in werking treedt op een moment
in de toekomst. Zo zou in de statuten kunnen worden bepaald dat er een vaste
datum is waarop de statutenwijziging in werking treedt. Een tweede mogelijkheid
is dat de wijziging pas ingaat op het moment dat een afschrift van de akte van
statutenwijziging bij het Handelsregister wordt gedeponeerd (zie par. 16.1.11).39
16.1.11 Registers
Het bestuur van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is verplicht een
authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten te deponeren bij
het Handelsregister (zie par. 5.10.1).40 In de meeste gevallen zorgt de notaris hiervoor. De deponering van de gewijzigde statuten via de notaris kan ook online
plaatsvinden.41 Bij een vrijwillig ingeschreven vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid; zie par. 3.1.6) moeten gewone afschriften van de statutenwijziging en
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
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Hof Amsterdam 20 april 2010, JOR 2010/224.
In soortgelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 334 en Asser/Rensen 2-III* 2017/180.
Art. 2:43 lid 5 BW.
Asser/Rensen 2-III* 2017/184.
Zie hierover ook Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 334. Het ontbreken van derdenwerking volgt uit
art. 2:6 BW en art. 25 Hregw 2007. Het aannemen met terugwerkende kracht van statutenwijzigingen
dient men echter uiterst terughoudend tegemoet te treden. Als het gaat om het opleggen van
financiële verplichtingen die een statutaire grondslag vereisen bij het opleggen, kan dat niet achteraf door een latere statutenwijziging alsnog worden doorgevoerd. Dat zou immers in strijd zijn
met het uitdrukkelijk beschermende karakter van art. 2:34a BW. Vgl. ook HR 18 november 1991,
NJ 1992/334. Het door Asser/Rensen 2-III* 2017/184 genoemde voorbeeld van een statutenwijziging
midden in het jaar waarbij voor het gehele jaar de contributie wordt verhoogd, staat hiermee op
gespannen voet.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/180.
Art. 2:43 lid 5 tweede zin BW.
Zie art. 3 lid 3 Hregb 2008.
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de gewijzigde statuten worden gedeponeerd.42 Na deponering van de statutenwijziging kan tegenover derden een beroep worden gedaan op de aangebrachte wijzigingen.43 Indien de vereniging een onderneming drijft, dienen gewijzigde gegevens
betreffende de onderneming eveneens aan het Handelsregister te worden gemeld.44
De kosten die zijn gemoeid met een statutenwijziging bestaan voornamelijk uit de
kosten verbonden aan de werkzaamheden van de notaris. De notaris gaat bij zijn
declaratie veelal uit van de door hem aan de wijziging bestede tijd. Aan de notaris
kan een indicatie van de te verwachten kosten worden gevraagd.

42.
43.
44.

Zie art. 2:43 lid 6 BW.
Zie art. 2:6 lid 1 BW.
Zie art. 18 en 19 Hregw 2007.
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Hoofdstuk 17
De vereniging met afdelingen
Prof. mr. A.L.G.A. Stille

17.1

De afdeling

17.1.1

Algemeen

Als een vereniging goed loopt, kan zij problemen krijgen die hun oorzaak vinden
in haar bloei. Die problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een grote toeloop
van leden of door (te veel) uiteenlopende activiteiten. Een oplossing kan dan liggen
in het opsplitsen van de vereniging in eenheden, die in dit hoofdstuk worden
aangeduid met de verzamelnaam ‘afdeling’. Andere aanduidingen zijn: sectie,
groep, departement, kring, ring, loge, divisie, district, orde, gewest, enzovoort.
De afdeling hangt nauw samen met de organisatiestructuur van de vereniging. De
grond om in de organisatie van een vereniging gebruik te maken van afdelingen
is in de eerste plaats gelegen in het streven het doel van de vereniging beter te bereiken. Het voordeel van de aanwezigheid van afdelingen is dat de inspanningen
van de leden in de afdeling beperkt kunnen worden tot het regionale niveau of tot
een groep gelijkgezinden. Doeleinden op landelijk niveau kunnen aan de hoofdvereniging worden overgelaten.
17.1.2

Wettelijke regeling

De wet zegt bijna niets over de afdeling.1 Dit betekent dat er een grote vrijheid bestaat om bepaalde activiteiten van de vereniging onder te brengen bij afdelingen
waarbij evenwel niet steeds aan alle verlangens van de betrokken vereniging tegemoet kan worden gekomen, omdat de wet daarbij ook haar grenzen stelt. Slechts
de afdeling zonder rechtspersoonlijkheid wordt op beperkte wijze in de wet geregeld.2 De regeling van de afdeling met rechtspersoonlijkheid staat niet in de wet,
en moet uit algemene beginselen van het verenigingenrecht worden afgeleid.
17.1.3

Omschrijving van de afdeling

De afdeling kan worden omschreven als een organisatorische eenheid binnen een
hoofdvereniging, waarin de leden van die hoofdvereniging zijn of kunnen zijn ingedeeld. Dit betekent dat als in een vereniging geen sprake is van een indeling van
leden, er geen sprake is van een afdeling.

1.
2.

Zie voor de parlementaire geschiedenis van de ‘afdeling’ in het verenigingenrecht: Stille 1986,
par. 0.1 en 3.5.1.
Art. 2:41a BW; in gelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/189 en Dijk & Van der Ploeg 2013, nr. 11.2.1.
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Voorbeeld
Een vereniging kent als leden plaatselijke verenigingen. Deze plaatselijke verenigingen worden ook wel ‘afdelingen’ genoemd. Maar de leden van de verenigingen
zijn geen lid van de landelijke vereniging; van een indeling van haar leden door
die landelijke vereniging is dan ook geen sprake. Men spreekt dan van een federatie
(zie par. 17.13).
De term afdeling dient beperkt te blijven tot de indeling van leden van de vereniging
op organisatorische basis. Dit betekent dat een indeling van de leden wordt bepaald
door het lidmaatschap met bijkomende (regionale of functionele) criteria.3 De indeling (of de mogelijkheid daartoe) vloeit voort uit het zijn van lid van de hoofdvereniging. Als een verenigingslid-rechtspersoon tevens ‘afdeling’ van die vereniging
is, is er eigenlijk geen verschil met het geval waarin een natuurlijk persoon lid van
een vereniging is. De verhouding van het lid-rechtspersoon tot de vereniging is dan
in wet en statuten (mogelijk ook reglementen en besluiten) neergelegd. Daaruit
kennen de vereniging en de ‘afdeling’ ieder hun rechten en verplichtingen.
17.1.4

Regionale afdelingen; functionele afdelingen4

Bij regionale afdelingen is sprake van een indeling van leden op basis van geografische aanknopingspunten, bijvoorbeeld woon- of werkplaats of eventueel een
plaats van eigen voorkeur.
Het ‘functionele’ criterium deelt de leden in op grond van gemeenschappelijke
activiteit of belangstelling.
17.1.5

Schematische indeling

In het schema in de volgende paragraaf zijn de verschillende soorten verenigingen
weergegeven. Wij nemen als voorbeeld een muziekvereniging; een gewone vereniging (voorbeeld 1). Wordt deze vereniging zo groot of omvat zij zo veel muziekbeoefenaren van verschillende aard dat haar doelstellingen binnen haar bestaande
structuur – die van een ‘eenvoudige’ (‘ongedeelde’) vereniging – nog slechts met
moeite kunnen worden nagestreefd, dan zal de vereniging haar organisatie willen
aanpassen. De structuur van de muziekvereniging zal dan de mogelijkheid moeten
bieden om de leden te ‘organiseren’ (decentralisatie). Daartoe zullen de leden in
‘hokjes’ moeten worden ingedeeld, zodat de organisatie hanteerbaarder wordt. Zie
hiervoor de voorbeelden 2 en 3. In voorbeeld 2 is sprake van een louter organisatorische indeling van de leden in afdelingen zonder dat deze indeling verdere gevolgen
heeft. Zo wordt bijvoorbeeld geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bij
getrapte verkiezing bestuursleden te kiezen (zie par. 8.1.6 en 9.1.6). De vereniging
in voorbeeld 2 is juridisch niet anders dan een vereniging waarvan de leden niet
in afdelingen zijn ingedeeld. In voorbeeld 4 gaat het om oneigenlijke afdelingen,
omdat in dit geval geen sprake is van indeling van de leden van de hoofdvereniging,
maar van een gewone vereniging (voorbeeld 1). Het verschil is alleen dat de leden
van de hoofdvereniging zelf ook rechtspersoon zijn. Die leden worden ook wel
3.
4.
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aangeduid als ‘sub-verenigingen’. De ‘hoofdvereniging’ wordt, tezamen met de
‘afdelingen’, als federatie omschreven (zie par. 17.13.1).
17.1.6

De afdeling is een orgaan van de hoofdvereniging

Gemeenschappelijk kenmerk van alle vormen waarin een afdeling – ongeacht of
zij zelf rechtspersoon is of niet – zich voordoet, is dat zij een taak heeft binnen
het reilen en zeilen van de vereniging.

= lid-natuurlijk persoon

LR

=

lid-vereniging
(met rechtspersoonlijkheid)

=

afdeling-vereniging
(met rechtspersoonlijkheid)

= afdeling-vereniging-niet
rechtspersoon

=

----

L

LR

afdeling als louter
administratieve
indeling van de
leden

=

lidmaatschap
natuurlijk persoon

=

lidmaatschap
rechtspersoon

=

lid rechtspersoon

Voorbeeld 1

Vereniging

LLL

LLL

LLL

‘eenvoudige’ vereniging

DE VERENIGING MET AFDELINGEN

309

17.1

DE AFDELING

Voorbeeld 2

Vereniging

LLL

LLL

LLL

hoofdvereniging met louter
organisatorische indeling
van de leden in afdelingen
(zie de gelijkenis met voorbeeld 3b)
Voorbeeld 3a

Vereniging

LLL

LLL

LLL

hoofdvereniging met de
afdelingen-rechtspersoon
(de afdelingen zijn geen lid
van de hoofdvereniging)
Voorbeeld 3b

Vereniging

LLL
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Voorbeeld 4

-------- -

--------- --

-----

Vereniging

LR LR LR LR LR LR LR

hoofdvereniging met
leden-rechtspersoon
(de leden van de ledenrechtspersoon zijn geen lid
van de hoofdvereniging)
Dit betekent dat een afdeling als orgaan (zie par. 7.1.1) van de hoofdvereniging
moet worden beschouwd.5 Dit heeft een aantal juridische consequenties:
a. de hoofdvereniging en zij die deel uitmaken van de afdeling, moeten zich jegens elkaar gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt
gevorderd;6
b. op een door een afdeling genomen besluit zijn de algemene regels van nietigheid en vernietigbaarheid van toepassing.7 Op die manier zullen inbreuken
op de organisatie van een afdeling of op een afdelingsverhouding die in strijd
zijn met de statuten van de hoofdvereniging of met de redelijkheid en de billijkheid, gecorrigeerd kunnen worden.
17.2

Ontstaan van een afdeling

17.2.1

Statutaire voorzieningen

Primair vereiste voor het in het leven kunnen roepen van een afdeling is dat de
statuten en het huishoudelijk reglement (zie par. 5.2.4) van de hoofdvereniging
zich daartegen niet verzetten. Dit betekent dat het bestaan van een of meer afdelingen in een vereniging alleen mogelijk is als dat impliciet of expliciet uit de statuten voortvloeit, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een verdere uitwerking van
deze statutaire regeling in reglementen plaatsvindt. Zo zal een afdeling wél tot de
mogelijkheden behoren indien de statuten vermelden dat de positie van de leden
van de vereniging, voor zover deze niet in de statuten geregeld is, bij (huishoudelijk)
reglement nader kan worden bepaald. Ontbreekt zo’n bepaling, dan is een indeling
5.

6.
7.

Zie Stille 1986, par. 1.2-1.4; anders Dijk & Van der Ploeg 2013, nr. 11.2.1 onder b, waarin de orgaanfunctie aan de ‘afdelingsvergadering’ of ‘de tot die afdelingen behorende gezamenlijke leden (de
afdelingsvergadering)’ wordt toegekend.
Art. 2:8 lid 1 BW.
Art. 2:14 en art. 2:15 BW.
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in afdelingen niet mogelijk. Die indeling behoort dan niet tot de organisatorische
structuur van de vereniging. Evenmin komt een afdeling tot stand als een besluit
tot indeling in afdelingen niet direct of indirect is gebaseerd op een statutaire bepaling.
17.2.2

Karakteristieke gemeenschappelijke kenmerken

Aan de statuten en reglementen dienen de kenmerken te worden ontleend op
grond waarvan leden in afdelingen kunnen worden ingedeeld. Ook die kenmerken
behoren tot de (fundamentele) organisatieregels van de vereniging. Omdat deze
kenmerken de noemer zijn op grond waarvan leden in een afdeling worden ingedeeld, wordt daarvoor de term ‘karakteristieke gemeenschappelijke kenmerken’
gebezigd.
In par. 17.1.4 is reeds gesproken van een indeling van leden op grond van functionele en regionale kenmerken.
Een functionele indeling kan bij de als voorbeeld vermelde muziekvereniging (zie
par. 17.1.5) plaatsvinden op basis van de soort en/of wijze van muziekbeoefening
door de leden. Zo zijn er leden die piano of viool spelen. Anderen spelen solo of
in groepsverband. Deze gemeenschappelijke activiteiten kunnen aanleiding zijn
voor het doen ontstaan van afdelingen die zich met de desbetreffende activiteiten
bezighouden. Ook kan de vereniging een indeling kennen naar woon- of werkplaats
of naar eigen voorkeur van de muziekbeoefenaren. Zo kunnen bijvoorbeeld de afdelingen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ontstaan.
17.2.3

Cumulatie van kenmerken

Een cumulatie van functionele en regionale kenmerken is ook mogelijk. Zo kunnen
pianisten die lid zijn van de muziekvereniging en wonen/werken in Den Haag, in
één Haagse pianoafdeling worden ingedeeld. Ook kan de vereniging nog karakteristieke gemeenschappelijke kenmerken kennen voor afdelingen die noch functioneel noch regionaal zijn. Te denken valt daarbij aan kenmerken als geslacht, geloof
en leeftijd. Op die wijze kunnen afdelingen ontstaan als een juniorblaasensemble,
een dameskwartetafdeling en een christelijk bejaardenkoor. Ook aan deze groepen
kunnen weer nadere kenmerken van functionele en/of regionale aard worden
toegevoegd.
17.2.4

Afdeling mét of zonder rechtspersoonlijkheid

De praktijk kent vele afdelingen die tevens rechtspersoon (zie par. 1.1.2) zijn.
Voorbeelden daarvan zijn de departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen8 en die van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.9
Het is noodzakelijk dat de statuten en reglementen deze mogelijkheid erkennen.
8.
9.
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Art. 3 en 4 van de Statuten Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (op www.nutalgemeen.nl/pdf/STATUTENNut2006metrangschikking.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 31 augustus 2018).
Art. 4 lid 7 en hoofdstuk III van de Wet (= Statuten) van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (https://de-maatschappij.nl/files/Statuten/Afschrift%20akte%20van%20statutenwijziging%20Nederlandsche%20Maatschappij%20voor%20Nijverheid%20en%20Handel.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 31 augustus 2018).
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Maar ook als die statuten en reglementen op dit punt geen duidelijke aanwijzingen
verschaffen, bestaat de mogelijkheid dat de structuur van een vereniging im- of
expliciet de mogelijkheid van rechtspersoonlijkheid van haar afdelingen biedt.10
Het verdient aanbeveling dat de statuten van een hoofdvereniging in geval van (de
mogelijkheid van) aanwezigheid van afdelingen steeds duidelijk aangeven of deze
afdelingen rechtspersoonlijkheid kunnen bezitten of niet.
Het is overigens niet gezegd dat dankzij de mogelijkheid van het bestaan van afdelingen met rechtspersoonlijkheid, deze dan ook automatisch rechtspersoonlijkheid
zouden hebben; daarvoor is meer nodig dan alleen een in de reglementering
opengelaten mogelijkheid (zie par. 17.2.7). Daarom is het voor een hoofdvereniging
mogelijk te bepalen dat afdelingen geen rechtspersoonlijkheid zullen hebben, dan
wel slechts nadat aan bepaalde voorwaarden – naast de wettelijke – zal zijn voldaan.
17.2.5

Overtreding van een verbod van rechtspersoonlijkheid

Het is denkbaar dat leden van een landelijke vereniging ondanks een eventueel
(statutair) verbod van rechtspersoonlijkheid voor afdelingen toch een rechtspersoon
in het leven roepen en in de naam daarvan tot uitdrukking brengen dat het om
een afdeling van die landelijke vereniging gaat. Een aldus opgerichte rechtspersoon
staat buiten de landelijke vereniging.11
17.2.6

Voorwaarden voor het ontstaan van een afdeling12

Voor het ontstaan van een afdeling is nodig dat aan drie voorwaarden is voldaan:
a. de organisatie van de hoofdvereniging moet een kader kennen waarbinnen
een of meer afdelingen een taak kunnen hebben;
b. van het onder a hiervoor genoemde kader moet gebruik zijn gemaakt door
het instellen van een of meer afdelingen;
er moeten een of meer leden voldoen aan de kenmerken voor indeling in de
c.
betrokken afdeling, en de daarvoor in aanmerking komende leden moeten
bij die afdeling zijn ingedeeld.
Deze vereisten zijn niet steeds even duidelijk aan te geven. De voorwaarden a en
b en de voorwaarden b en c kunnen samenvallen.
Het aanwezig zijn van een kader waarbinnen een of meer afdelingen een taak
kunnen hebben (voorwaarde a)
De mogelijkheid van het instellen van een of meer afdelingen kan uit de reglementering blijken of uit een besluit van het tot instelling bevoegde orgaan van de
hoofdvereniging. Vermeldt de reglementering niet welk orgaan bevoegd is, dan
moet worden aangenomen dat het bestuur die bevoegdheid heeft (zie ook par. 9.1.2

10.
11.
12.

Zie Stille 1986, par. 2.1.
Zie Stille 1986, par. 3.6.2 en 3.6.3.
Zie Stille 1986, hoofdstuk III.
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en 9.1.3). Het verdient aanbeveling dat de statuten en reglementen hierover een
regeling bevatten.
Voorbeeld bij voorwaarde a
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) kent blijkens
art. 12 lid 1 en 2 van haar statuten de mogelijkheid afdelingen te vormen:
Artikel 12
1. Leden van de vereniging kunnen zich organiseren in afdelingen, waarvan de
instelling, wijziging, opheffing, territoriale begrenzingen en organisatie wordt
bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur met
inachtneming van de bij deze statuten en het huishoudelijk reglement gestelde
regels.
2. De leden kunnen er bij inschrijving voor kiezen als lid ingedeeld te worden
bij een afdeling. De leden die bij het passeren van deze statuten lid zijn van
een afdeling, blijven lid van die afdeling.
3. Enz.13
Deze bepaling geeft de mogelijkheid tot het vormen van afdelingen; ze kunnen
ontstaan. Het instellen daarvan wordt overgelaten aan de besluitvorming door algemene vergadering, op voorstel van het hoofdbestuur. De statuten en reglementen
zullen voorts de karakteristieke gemeenschappelijke kenmerken (zie par. 17.2.2)
moeten inhouden op grond waarvan een (eventuele) indeling zal kunnen plaatsvinden. In geval van regionale afdelingen (zie par. 16.1.4) kan bijvoorbeeld de
woonplaats het karakteristieke gemeenschappelijke kenmerk zijn. Bij functionele
afdelingen (zie par. 17.1.5) is veelal een bepaalde kwaliteit of belangstellingssfeer
het karakteristieke gemeenschappelijke kenmerk.
Het instellen van een of meer afdelingen (voorwaarde b)
Het instellen van een of meer afdelingen kan uit de reglementering blijken of uit
een besluit van het tot instelling bevoegde orgaan van de hoofdvereniging. Vermeldt
de reglementering niet welk orgaan bevoegd is, dan moet worden aangenomen
dat het bestuur die bevoegdheid heeft (zie ook par. 9.1.2 en 9.1.3). Het verdient
aanbeveling dat de statuten en reglementen hierover een regeling bevatten.
Voorbeeld bij voorwaarde b
Artikel 10 lid 1 van de statuten van de NBvP, Vrouwen van nu,14 bepaalt dat de
‘vereniging is onderverdeeld in provinciale afdelingen, plaatselijke afdelingen en
netwerkafdelingen. De instelling, organisatie, taak, werkwijze en de eventuele
opheffing, splitsing of samenvoeging van provinciale, plaatselijke en netwerkafdelingen is geregeld in het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de
vereniging.’

13.

14.
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Statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) (www.kvnro.nl/kvnro/hoofdbestuur/statuten-en-huishoudelijk-reglement, laatstelijk
geraadpleegd op 31 augustus 2018).
Deze statuten zijn niet gepubliceerd op de webpagina van de vereniging; zij zijn laatstelijk gewijzigd
bij akte verleden op 31 december 2014.

HOOFDSTUK 17

ONTSTAAN VAN EEN AFDELING

17.2

De indeling van de leden (voorwaarde c)
De indeling van de leden bij een afdeling kan op verschillende manieren gebeuren.
Bij de regionale afdelingen zal deze indeling meestal bij de toelating als lid geschieden. Bij functionele afdelingen kan dit het geval zijn, maar noodzakelijk is dit niet.
Voorbeelden bij de voorwaarden b en c
Voorbeeld 1
De statuten van een vereniging kunnen voorzien in een ‘indeling van bovenaf’,
bijvoorbeeld door te bepalen dat:
1. de vereniging is verdeeld in afdelingen, zoals bij besluit van de algemene
vergadering (zie hiervoor art. 12 lid 1 Statuten KVNRO) of in een huishoudelijk
reglement is bepaald;
2. ieder lid van de vereniging lid is van één sectie volgens de in het huishoudelijk
reglement te geven omschrijving. Het lid kan niet gelijktijdig lid van een andere sectie zijn.
In par. 17.2.1 werd reeds vermeld dat, op grond van het feit dat het hier om de
organisatorische structuur van de hoofdvereniging gaat, de mogelijkheid om tot
indeling over te gaan im- of expliciet in de statuten moet zijn opgenomen; een
besluit van bijvoorbeeld de algemene vergadering alleen is niet voldoende. Veelal
zal een indeling van (de) leden direct voortvloeien uit de reglementering.15
Voorbeeld 2
Gaat de organisatie van de hoofdvereniging ervan uit dat een indeling van de leden
bij enige afdeling niet noodzakelijk is, dan is de indeling veelal af hankelijk van de
keuze van het desbetreffende lid. In het algemeen bestaat bij functionele afdelingen
geen behoefte aan een verplichte indeling. Een lid van de hoofdvereniging kan
ingedeeld zijn bij verschillende (functionele) afdelingen. Een voorbeeld van een
statutaire bepaling:
Leden der vereniging kunnen lid worden van iedere in te stellen afdeling door zich
daartoe bij het bestuur van die afdeling aan te melden.
Voorbeeld 3
Anders is het gesteld bij een hoofdvereniging met regionale afdelingen. Deze gaat
er in haar structuur veelal van uit dat alle leden zijn ingedeeld bij de plaatselijke
afdelingen. Daartoe is nodig dat voor elke plaats waar leden wonen een afdeling
beschikbaar is. Dit is soms weinig praktisch. Een oplossing daarvoor is te bepalen
dat een afdeling ten minste uit een aantal personen moet bestaan. Zo kan in de
statuten of in een reglement worden bepaald dat er voor het instellen van een
plaatselijke afdeling bijvoorbeeld ten minste vijftien leden moeten zijn die tot die
afdeling willen gaan behoren.
Voorbeeld 4
Voor leden die niet ingedeeld kunnen worden, moet een oplossing gevonden
worden voor het probleem dat ontstaat doordat de dwingendrechtelijke bepalingen
15.

Zie Stille 1986, par. 5.4.
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van de wet inhouden dat ieder lid van de hoofdvereniging aan de verkiezing van
bestuursleden moet kunnen deelnemen, hetzij direct, hetzij indirect. Denkbaar is
deze oplossing te vinden in de bepaling dat leden die (bijvoorbeeld op grond van
het getalscriterium) niet bij een afdeling (waartoe bijvoorbeeld hun woonplaats
hoort) kunnen worden ingedeeld, worden ingedeeld bij de afdeling van de plaats
waar de hoofdvereniging haar zetel heeft. Een variant daarop is dat een lid zijn
voorkeur voor een andere afdeling dan die van zijn woonplaats kenbaar mag maken.
Voorbeelden bij voorwaarde c
Er moeten leden zijn die ingedeeld kunnen worden. Dit betekent dat het, wil een
afdeling tot stand komen, nodig is dat er een of meer leden zijn die voldoen aan
de karakteristieke gemeenschappelijke kenmerken. En als bijkomend vereiste geldt
dat die leden ook nog zullen moeten instemmen met hun indeling. Indien uitgangspunt is dat alle leden van een vereniging in afdelingen zijn ingedeeld – en er dus
geen niet-ingedeelde leden kunnen zijn –, ligt de instemming daarmee besloten
in de aanmelding als lid. De aanmelder weet dat als hij lid van de hoofdvereniging
wordt, dit indeling in een afdeling met zich brengt.
De driedeling van voorwaarden die vervuld moeten worden vooraleer sprake kan
zijn van het ontstaan – dus bestaan – van een afdeling, blijkt niet altijd duidelijk.
Zo bepaalden de statuten van de Koninklijke Notariële Broederschap tot 1 oktober
1999 niets over de mogelijkheid van het instellen van afdelingen – bij die vereniging ‘ringen’ genaamd –, maar bevatten de statuten de bepaling (art. 16 lid 1) dat
de leden van de vereniging ‘zijn ingedeeld in ringen, samenvallend met de arrondissementen bedoeld in de Wet op de Rechterlijke Organisatie’. In dit geval is het
organisatorisch kader besloten in de statutaire instelling van de ringen. De vereisten
a en b vallen hier samen.
17.2.7

Vereisten voor rechtspersoonlijkheid van de afdeling

Om als rechtspersoon in het leven te worden geroepen en tevens tot de hoofdvereniging te kunnen behoren, dient de afdeling aan een aantal vereisten te voldoen:
a. de rechtspersoonlijkheid moet overeenkomstig de wet ontstaan zijn;
b. de reglementering van de hoofdvereniging en van de afdeling-rechtspersoon
moet op schrift gesteld zijn;
er moet voldaan zijn aan eventuele nadere, in de reglementering van de
c.
hoofdvereniging vermelde vereisten.
Voor de afdeling die vereniging en dus rechtspersoon wenst te zijn of te worden,
geldt dan ook dat voor het verkrijgen van die rechtspersoonlijkheid aan de wettelijke eisen van oprichting van een vereniging moet zijn voldaan. Daarbij is het niet
van belang of de afdeling als vereniging beperkte of volledige rechtsbevoegdheid
kent; zie art. 2:30 lid 1 en art. 2:27 BW.
Maar áls aan alleen die vereisten is voldaan, dan heeft de afdeling nog geen
rechtspersoonlijkheid verkregen. Men kan wél zeggen dat er een vereniging is
ontstaan, maar niet dat een afdeling daarmee ook rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. Voor de verlangde verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een afdelingniet-rechtspersoon is – naast de oprichtingshandeling – nog vereist dat de leden
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van de hoofdvereniging die bij de afdeling-niet-rechtspersoon waren ingedeeld,
gaan behoren tot (lid worden van) de afdeling-rechtspersoon.16
17.3

De koppeling tussen hoofdvereniging en afdeling

17.3.1

Algemeen

Een afdelingsverhouding is de rechtsverhouding tussen hoofdvereniging en afdelingen die het geheel van wederzijdse rechten en verplichtingen van die hoofdvereniging en haar afdeling(en) omvat. Zo’n afdelingsverhouding kan alleen ontstaan
tussen een hoofdvereniging en een afdeling-rechtspersoon. Immers, alleen rechtssubjecten kunnen rechten en verplichtingen ten opzichte van elkaar hebben. Mist
een afdeling rechtspersoonlijkheid, dan kan van een afdelingsverhouding in de
hier besproken zin geen sprake zijn.
Bij het scheppen van afdelingen met rechtspersoonlijkheid kan men zich in de
praktijk twee gevallen denken:
a. de verwerving van rechtspersoonlijkheid geschiedt door een al zonder
rechtspersoonlijkheid bestaande afdeling (die dus geen vereniging is, zelfs
geen informele) of door een aantal leden dat in overeenstemming met de reglementering tot oprichting van een afdeling-rechtspersoon overgaat;
b. een reeds buiten de hoofdvereniging bestaande vereniging wil als afdeling
van een hoofdvereniging gaan fungeren.
Onder a is samengevat:
– het geval dat een afdeling als organisatorische eenheid reeds is ontstaan,
waarna aan de voorwaarden om tevens rechtspersoon te zijn wordt voldaan;
– het geval dat tegelijk aan beide voorwaarden wordt voldaan.
Tussen beide gevallen bestaat in juridisch opzicht geen verschil.
17.3.2

De koppeling uitgaande van de bestaande afdeling

In de meeste gevallen kent de hoofdvereniging al een indeling in afdelingen van
louter organisatorische aard. Noodzakelijk is dit niet. Ook een vereniging zonder
indeling in afdelingen kan het begin zijn. Deze vereniging zal haar statuten en
reglementen allereerst zo moeten wijzigen dat daarin ruimte komt voor een of
meer afdelingen (zie par. 17.2.1). Voor het ontstaan van afdelingen met rechtspersoonlijkheid dient de wettelijke weg van de oprichting van een vereniging gevolgd
te worden. Als oprichters van een afdeling-vereniging zullen moeten optreden ofwel
twee of meer leden van de hoofdvereniging die reeds tot de bestaande organisatorische afdeling behoren, ofwel twee of meer toekomstige leden van de toekomstige
afdeling-vereniging.17 Want enerzijds zullen degenen die tot die afdeling-rechtspersoon gaan behoren, lid van de hoofdvereniging moeten zijn en blijven om van afdeling (zie par. 17.1.3) te kunnen spreken, anderzijds is het nodig dat diezelfde leden
ook lid van de afdeling-rechtspersoon worden. Dit laatste lidmaatschap is alleen
16.
17.

Zie Stille 1986, par. 6.3.
Art. 2:26 lid 2 BW.
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via de wettelijk voorgeschreven oprichtingshandeling of via latere toetreding te
verwerven. Als de hoofdvereniging in haar statuten en reglementen opneemt dat
haar afdelingen voortaan rechtspersoonlijkheid moeten hebben, zal dit voor de bij
een bestaande afdeling-niet-rechtspersoon ingedeelde leden de verplichting opleveren om een vereniging op te richten die als afdeling-rechtspersoon in die
hoofdvereniging zal kunnen gaan functioneren. De statuten en reglementen van
de afdeling-rechtspersoon zullen im- of expliciet de instemming van de hoofdvereniging behoeven voordat de oprichting van of omzetting in afdeling-vereniging
gerealiseerd kan worden.
17.3.3

Indeling van alle leden in afdelingen-rechtspersoon

Als alle leden van de hoofdvereniging die straks tot de afdeling-rechtspersoon
moeten gaan behoren, aan de oprichtingshandeling van die afdeling-rechtspersoon
deelnemen, worden zij daardoor – behoudens andersluidende regeling – lid van
die afdeling. Indien de organisatie van de hoofdvereniging zodanig is dat alle leden
in verschillende afdelingen worden ondergebracht, zullen alle leden tot een van
de aanwezige afdelingen-rechtspersoon als lid moeten toetreden. In dat geval zal
voor alle leden van de hoofdvereniging een bijzondere regeling moeten worden
getroffen tot het moment, dat ook zij als lid tot die afdeling zijn toegetreden.
Voorbeeld 1
Als meest eenvoudige oplossing kan gedacht worden aan het geven van volmachten
door de leden in spe van de vereniging aan een of meer van de oprichters, zodat
deze laatsten onmiddellijk na de oprichting van de afdeling-rechtspersoon hun
volmachtgevers als lid bij die afdeling kunnen aanmelden. In dat geval ontstaat er
geen, of slechts een verwaarloosbaar korte periode waarin sprake is van leden van
de hoofdvereniging die al wel lid van de afdeling-rechtspersoon zijn en degenen
die dat nog niet zijn, maar het gezien de structuur van de hoofdvereniging nog
moeten worden.
Lukt het niet om het moment van omzetting van een afdeling-niet-rechtspersoon
in een afdeling-vereniging en het moment van verkrijgen van het lidmaatschap
van die afdeling-vereniging door alle bij de afdeling-niet-rechtspersoon ingedeelden
te laten samenvallen, dan zal moeten worden gepoogd de overgangsperiode zo
kort mogelijk te houden.
Voorbeeld 2
Een andere oplossing is de hoofdvereniging statutair de mogelijkheid te bieden om
ten behoeve van de leden rechten te bedingen en ten laste van hen verplichtingen
aan te gaan (zie par. 13.2).
Het is mogelijk dat een hoofdvereniging in haar statuten opneemt, dat zij bevoegd
is bij het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door een afdeling haar desbetreffende
leden bij die afdeling-rechtspersoon als lid aan te melden. Een in zulke algemene
bewoordingen gestelde bevoegdheid zal in het algemeen voldoende zijn. Indien – om welke reden dan ook – niet van een van de hiervoor genoemde constructies gebruik is gemaakt om de leden van de hoofdvereniging ook lid te laten
worden van de afdeling die rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zal deze leden
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slechts een korte periode kunnen worden geboden om zich vrijwillig als zodanig
aan te melden. Met name indien bij de hoofdvereniging sprake is van een indeling
van alle leden in regionale afdelingen, zal deze termijn kort moeten zijn.
17.3.4

Weigering om toe te treden

Als leden van de hoofdvereniging niet tot de afdeling-rechtspersoon wensen toe te
treden, zijn er twee mogelijkheden.
De eerste mogelijkheid is dat een lid, dat ondanks (herhaalde) uitnodiging om lid
van de afdeling-rechtspersoon te worden, weigert toe te treden, reglementair beschouwd wordt zijn lidmaatschap van de hoofdvereniging te hebben opgezegd.
Door zijn weigering kan hij niet meer normaal aan het (hoofd)verenigingsleven
deelnemen als dit zich voornamelijk in, dan wel via de afdelingen afspeelt. De
tweede mogelijkheid is opzegging van het lidmaatschap namens de hoofdvereniging
(zie par. 7.4.1 onder e en par. 7.4.3). Het lid voldoet niet meer aan de statutaire
vereisten voor het lidmaatschap, respectievelijk van de vereniging kan redelijkerwijs
niet meer worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
17.3.5

De koppeling uitgaande van een bestaande vereniging

Indien een bestaande Vereniging Muziektheorie een afdeling van de eveneens bestaande Muziekvereniging wenst te worden, kan de Muziekvereniging ‘een afdeling
instellen’, maar daarmee zijn de leden van de Vereniging Muziektheorie nog niet
in de organisatie van de Muziekvereniging opgenomen. Daarvoor is nodig dat de
leden van de Vereniging Muziektheorie lid worden van de Muziekvereniging
(waarna de in par. 17.3.2 e.v. genoemde procedure kan worden gevolgd).
Het is denkbaar dat een of meer leden van de aspirant-afdeling niet als lid tot de
hoofdvereniging wensen toe te treden. Bij het zoeken naar een oplossing daarvoor
moet onzorgvuldig handelen worden vermeden. De mogelijkheid van afdelingslidmaatschap zonder lidmaatschap van de hoofdvereniging kan soms tot een voor
alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat leiden. Voorts is het nodig dat de Vereniging Muziektheorie als zelfstandig onderdeel tot de Muziekvereniging toetreedt.
De door deze toetreding ontstane rechtsverhouding houdt in dat beide verenigingen
elkaar zullen moeten erkennen als respectievelijk afdeling en hoofdvereniging. De
aldus ontstane rechtsverhouding is geen overeenkomst, maar een meerzijdige
rechtshandeling van eigen (verenigingenrechtelijke) aard.18
Als noodzakelijk gevolg van deze wederzijdse erkenning zullen de statuten en
reglementen van de desbetreffende verenigingen daaraan aangepast moeten worden.
De oorspronkelijke juridische zelfstandigheid van de als afdeling toegetreden
rechtspersoon is dan tot een (naar men mag hopen) adequaat aangepaste juridische
zelfstandigheid geworden. Van een fusie in wettelijke zin (titel 7 Boek 2 BW; zie
par. 22.5.1 e.v.) is geen sprake. Essentieel bij zo’n fusie is dat er sprake is van vermogenssamensmelting. Bij het ontstaan van een afdelingsverhouding is dit op
zichzelf best denkbaar, maar het is beslist geen essentieel onderdeel daarvan.

18.

Zie Stille 1986, par. 6.4.4.
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17.3.6

Nadere eisen

In de reglementering van de hoofdvereniging kunnen nadere eisen worden gesteld
waaraan moet worden voldaan alvorens van een afdeling-rechtspersoon kan worden
gesproken. Het gaat hier om maatwerk, dat aan een concrete situatie tegemoetkomt.
Gedacht kan worden aan het vereiste van een in de reglementering genoemd minimumaantal leden van de hoofdvereniging die tot de op te richten afdeling-rechtspersoon willen toetreden.
Een ander, veelvoorkomend vereiste is de voorwaarde dat de statuten – of andere
regels – waardoor de op te richten afdeling-rechtspersoon zal worden geregeerd,
vooraf door enig orgaan van de hoofdvereniging worden goedgekeurd.
Zo bepaalt art. 13 Wet van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel19:
Artikel 13
De Maatschappij hanteert voor haar departementen modelstatuten waarmee de
statuten van de departementen in overeenstemming dienen te zijn. De inhoud van
de statuten van een departement behoeven de voorafgaande goedkeuring van het
Hoofdbestuur; hetzelfde geldt voor een wijziging in de statuten.
17.3.7

Wijze van indeling

De indeling – het feitelijk (laten) gaan behoren tot een afdeling – kan zowel op
directe als op indirecte wijze uit de statuten en reglementen voortvloeien. Op directe
wijze doordat de reglementering daaromtrent duidelijke bepalingen inhoudt, bijvoorbeeld: ‘(…) alle leden die in de gemeente Amsterdam wonen, behoren tot de
afdeling Amsterdam (...)’. In indirecte zin is dit mogelijk door in de reglementering
bijvoorbeeld op te nemen dat een lid zelf kan kiezen voor een bepaalde afdeling,
dan wel dat hij door een orgaan van de vereniging bij een of meer afdelingen wordt,
respectievelijk kan worden ingedeeld. Kent de vereniging een indeling in directe
zin (dat wil zeggen ligt de indeling duidelijk in de reglementering opgesloten), dan
is de vraag hoe de indeling geschiedt eenvoudig te beantwoorden. De aanmelding
als lid, gevolgd door de aanvaarding als zodanig, heeft de indeling vanzelf tot gevolg.
Anders wordt het als de indeling niet direct uit de reglementering voortvloeit.
Daarbij kunnen, ervan uitgaande dat het initiatief van het (aspirant-)lid uitgaat,
twee gevallen worden onderscheiden:
a. het (aspirant-)lid moet bij zijn aanmelding als lid opgeven tot welke afdeling (of
afdelingen) hij – in geval van acceptatie als lid van de hoofdvereniging – wil
gaan behoren;
b. het lid kan na zijn acceptatie als lid van de hoofdvereniging een (eventueel
aanvullende of vervangende) keuze voor een of meer bepaalde afdelingen
maken.
In het eerste geval valt de toelating tot het lidmaatschap samen met de eerste indeling bij een of meer afdelingen. In het tweede geval staan die momenten los van
19.
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elkaar. Beide gevallen hebben gemeen dat het initiatief bij het lid ligt en dat namens
de vereniging daarop wordt gereageerd.
Het vorenstaande sluit overigens niet uit dat het initiatief uitgaat van de vereniging.
Bijvoorbeeld omdat het lid zich niet uitspreekt of omdat bepaalde kwaliteitsvereisten – zulks ter beoordeling door een daartoe in de reglementering aangewezen
orgaan van de vereniging – zijn gesteld.
Kent een vereniging een regionale indeling van al haar leden, dan lijkt een gedwongen indeling aanvaardbaar. Een gedwongen indeling is daarentegen niet aanvaardbaar als de vereniging een organisatie kent waarin het in het geheel niet noodzakelijk, maar wél mogelijk is dat de leden in afdelingen worden ingedeeld, bijvoorbeeld in geval van functionele afdelingen.
Bij gedwongen indeling bij een afdeling-rechtspersoon zijn er bijzondere problemen
met betrekking tot de daardoor ontstane ‘dubbele’ lidmaatschappen (zie par. 17.7).20
17.4

Naam en woonplaats van de afdeling

17.4.1

Algemeen

Een afdeling is – in het algemeen gesproken – niet verplicht tot het dragen van
een naam, zelfs niet als een afdeling een informele vereniging is. Maar de afdeling,
tevens vereniging zijnde, die haar statuten in een notariële akte wenst te laten
opnemen, zal op grond van de wet een naam moeten (gaan) dragen (vgl. par. 5.3).21
17.4.2

De inhoud van de naam

Draagt de afdeling een naam, dan zal de organisatorische af hankelijkheid van de
afdeling ten opzichte van de hoofdvereniging met zich brengen dat uit de naam
het zijn van afdeling blijkt. De naam van de afdeling zal in de meeste gevallen
nauw verwant zijn aan die van de hoofdvereniging. Noodzakelijk is dit evenwel
niet. De wet laat op dit punt alle vrijheid en dit betekent dat de naam van de afdeling in beginsel ter vrije beoordeling staat van de instellende hoofdvereniging.
Een sanctie op het achterwege blijven van een naam is er – bij gebreke van een
reglementaire bepaling – niet. De hoofdvereniging kan natuurlijk haar statuten
en reglementen zodanig wijzigen dat zij zelf de naamgeving in de hand heeft. Bij
een afdeling-rechtspersoon bestaat dit in de hand hebben uit een goedkeuringsrecht
van de hoofdvereniging of uit een (min of meer) concrete naamgeving. Ook kan
de hoofdvereniging aan afdelingen-niet-rechtspersonen zelf namen geven, hetzij
via de statuten en reglementen, hetzij bij de creatie van de afdeling. Vindt deze
naamgeving ‘van bovenaf’ plaats, dan kan de afdeling daaraan zelf niets wijzigen.
De mogelijkheid bestaat dat een hoofdvereniging aan haar afdelingen bepaalde
eisen stelt met betrekking tot de naam van die afdelingen.
Zo bepaalt art. 14 Wet van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel22:
20.
21.
22.

Zie Stille 1986, par. 7.1.
Art. 2:27 lid 4, aanhef en onderdeel a, BW.
Zie par. 17.2.4.
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Artikel 14
Een departement draagt de naam van de plaats of streek waar het gevestigd is. (…)
Gaat het om een afdeling die tevens vereniging is, dan is het die vereniging die als
zodanig aan dit vereiste zal moeten voldoen. De hoofdvereniging heeft dan niet
de mogelijkheid om zelf aan haar afdelingen namen te geven. Zie met betrekking
tot de problematiek rond de naam bij beëindiging van de afdelingsverhouding par.
17.12.7.
17.4.3

Het predicaat ‘Koninklijke’

Heeft de hoofdvereniging recht op het predicaat ‘Koninklijke’, dan betekent dit
niet dat de afdelingen daar ook recht op hebben. Wél kan de afdeling haar naam
aanpassen aan de toekenning van dit predicaat als de naam van de hoofdvereniging
deel uitmaakt van de naam van de afdeling én het predicaat in de naam van de
hoofdvereniging is opgenomen. Zo zou een afdeling van de – inmiddels ter ziele
gegane – Koninklijke Algemene Volksbond tegen Drankmisbruik zich mogen
noemen Afdeling ’s-Gravenhage van de Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond
tegen Drankmisbruik. Zou aan een afdeling-vereniging het predicaat ‘Koninklijke’
worden verleend, dan zal daarmee de hoofdvereniging niet gerechtigd zijn tot het
gebruik ervan.
17.4.4

De woonplaats van de afdeling-niet-rechtspersoon

Van een woonplaats in de zin van de wet is bij een afdeling-niet-rechtspersoon
geen sprake. Wel heeft de hoofdvereniging op grond van de wet ook woonplaats
bij die afdeling (namelijk voor aangelegenheden die de afdeling betreffen).23 Aan
deze regel van dwingend recht kan de hoofdvereniging zich niet onttrekken door
in haar statuten daarover een van de wet afwijkende regeling op te nemen.
17.4.5

De woonplaats van de afdeling-rechtspersoon

De (statutaire) zetel van een afdeling-rechtspersoon behoeft niet samen te vallen
met die van de hoofdvereniging en zal dat in de meeste gevallen ook niet doen.
Aannemende dat een afdeling-rechtspersoon schriftelijke statuten heeft, zal zij op
grond van de wet ook daar haar woonplaats hebben waar zij volgens die statuten
haar zetel heeft.24 Maar de afdeling-rechtspersoon heeft behalve haar eigen taak
als afdeling ook nog een taak binnen de hoofdvereniging. In dat geval fungeert de
afdeling als orgaan van de hoofdvereniging en is haar zetel in voorkomend geval
een woonplaats voor de hoofdvereniging.25 De hoofdvereniging kan in zaken betreffende de uitvoering van haar taak voor zover door die afdeling uitgevoerd, aan
de zetel van die afdeling gedagvaard worden. Als het bij een afdeling-rechtspersoon
gaat om aangelegenheden die wél betrekking hebben op de afdeling, maar waarbij

23.
24.
25.
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die afdeling niet als orgaan is betrokken maar als (zelfstandige) vereniging, dan
heeft de hoofdvereniging bij de afdeling-rechtspersoon dus geen woonplaats.
17.5

Registratieverplichtingen en het doel van de afdeling

17.5.1

Inschrijving van de afdeling

Een verplichting tot inschrijving van een afdeling als zodanig in het Handelsregister
bestaat niet. Wel zal een afdeling die tevens formele of informele vereniging is,
zich zo nodig laten inschrijven (zie par. 5.10.1).26
17.5.2

Doel van de afdeling

Een eigen doelomschrijving is voor een afdeling geen vereiste, maar wel een mogelijkheid. De doelstellingen zullen – ingeval een afdeling geen rechtspersoonlijkheid
bezit – vaak uit de reglementering van de hoofdvereniging blijken. Heeft een afdeling wél rechtspersoonlijkheid, dan zal deze op grond van de wet een eigen
doelstelling moeten hebben.27
17.5.3

Inhoud van het doel

Voor de afdeling-niet-rechtspersoon geldt dat haar doelstellingen in overeenstemming moeten zijn met die van de hoofdvereniging. In verenigingsrechtelijke zin
is het immers de hoofdvereniging die optreedt. Dit betekent dat, als de doelomschrijvingen van een afdeling (zonder toestemming van de hoofdvereniging) niet
in overeenstemming zijn met die van de hoofdvereniging, zich de situatie kan
voordoen waarin de hoofdvereniging zich door middel van haar afdeling aan
doeloverschrijding (zie par. 5.5.2) schuldig maakt.
Het doel van de afdeling hoeft niet identiek te zijn aan dat van de hoofdvereniging.
Volstaan kan worden met de eis dat de doelomschrijving van een afdeling uit die
van de hoofdvereniging voortvloeit of daaraan dienstig kan zijn.
Zo bepaalt art. 11 Wet van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel28 omtrent het doel van haar departementen:
Artikel 11
Het doel van de departementen is, naast de behartiging van de algemene belangen
overeenkomstig artikel 1.4 van deze Wet, het bevorderen van de plaatselijke en
regionale belangen op het gebied van nijverheid, handel en dienstverlening en
andere economische sectoren.

26.
27.
28.

Art. 2:29 en art. 2:30 BW.
Art. 2:27 lid 4 aanhef en onderdeel b BW.
Zie par. 17.2.4.
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17.5.4

Sancties

Voldoet de doelomschrijving van een afdeling-niet-rechtspersoon niet aan de in de
vorige paragraaf behandelde uitgangspunten, dan is het besluit dat die doelstelling
vastlegt nietig of vernietigbaar. Een dergelijk besluit is immers in strijd met de
statuten van de hoofdvereniging of met de redelijkheid en billijkheid die de wet
vereist.
Is een afdeling wél rechtspersoon, dan blijft de wettelijk verplichte doelomschrijving
van die afdeling buiten het directe bereik van de hoofdvereniging. Wél kan afwijking
van een doelstelling van een afdeling leiden tot aantastbaarheid van besluiten die
tot de afdelingsverhouding hebben geleid, zowel van de hoofdvereniging als van
de afdeling. Zie met betrekking tot de aantastbaarheid van besluiten par. 7.1.4 en
7.1.5.
Naast de hiervoor genoemde aspecten met betrekking tot de doelstellingen van
hoofdvereniging en afdelingen, zijn er ook nog materiële aspecten, namelijk in die
gevallen waarin de geschreven doeleinden wel met elkaar in overeenstemming
zijn, maar er niettemin feitelijke en praktische tegenstrijdigheden zijn. Dan heeft
het bevoegde orgaan van de hoofdvereniging de mogelijkheid om zo’n afdeling tot
de orde te roepen.
Is de doelomschrijving van een afdeling-niet-rechtspersoon in de reglementering
van de hoofdvereniging opgenomen, dan kunnen feitelijke tegenstrijdigheden – als
uiterste consequentie – zelfs tot ontbinding van de hoofdvereniging leiden. Er is
dan in het bijzonder sprake van tegenstrijdigheid met de eigen doelomschrijving
van de hoofdvereniging.
17.6

Instructiebevoegdheid

17.6.1

Algemeen

De hoofdvereniging kent doelstellingen; daaraan is haar organisatie dienstbaar.
De organen van een hoofdvereniging dienen de door een ander orgaan van die
hoofdvereniging bevoegd genomen besluiten na te komen.29 Dit dienstbaar zijn
betekent ook dat organen van die hoofdvereniging die een leidinggevende taak
hebben, aan overige organen van die hoofdvereniging zodanige richtlijnen moeten
kunnen geven als voor de verwezenlijking van die doelstellingen bevorderlijk is.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de goedkeuringsbevoegdheid
en anderzijds de instructiebevoegdheid. In het eerste geval behoudt weliswaar het
bestuur het initiatief, maar heeft het voor bepaalde besluiten de goedkeuring nodig
van een ander orgaan. Bij de instructiebevoegdheid daarentegen berust de eigenlijke
bestuursbevoegdheid bij een ander orgaan. Het instruerend orgaan behoudt de
uiteindelijke bevoegdheid ten aanzien van het aan het geïnstrueerde orgaan opgedragen deel van de taak van het instruerend orgaan.
Wil het bestuur van de hoofdvereniging instructiebevoegdheid kunnen uitoefenen
met betrekking tot het handelen van een afdeling (het afdelingsbestuur of een ander
orgaan van die afdeling), dan moet in de statuten en reglementen van de hoofdvereniging op de een of andere manier een voorziening voorkomen waarbij een deel
29.
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van de bestuurstaak al aan het te instrueren orgaan is opgedragen, ieder orgaan
heeft zijn eigen taak. Wil een orgaan zich in de taakuitoefening van een ander
orgaan kunnen mengen, dan moet – indien ter zake een wettelijke regeling ontbreekt – dat geïnstrueerde orgaan een taak hebben die mede ligt op het terrein
van het instruerende orgaan.
Als een hoofdvereniging een of meer afdelingen kent, betekent dit dat die hoofdvereniging in haar organisatorische structuur een eigen taak aan die afdeling(en)
heeft toegekend. Behoort zo’n taak feitelijk of reglementair door de afdeling te
worden uitgevoerd, dan zullen de instructies van de hoofdvereniging de uitvoering
van die taak niet onmogelijk mogen maken. Een dergelijke instructie kan dan zelfs
een besluit opleveren dat in strijd is met de wet.
17.6.2

Grenzen van de instructiebevoegdheid

De uit de organisatie van de hoofdvereniging voortvloeiende mogelijkheid tot instructie kent vier begrenzingen:30
a. de wettelijke en statutaire taak van het instruerend orgaan;
b. de taak van een afdeling volgens de reglementering van de hoofdvereniging
en – indien aanwezig – die volgens de reglementering van een afdelingrechtspersoon;
de doelomschrijving van de hoofdvereniging en – indien aanwezig – van
c.
de afdeling;
d. de redelijkheid en billijkheid.
Ad a. Wet en statuten stellen grenzen aan het functioneren van een orgaan binnen
een rechtspersoon. Zo bepaalt de wet dat – behoudens beperkingen volgens de
statuten – het bestuur belast is met het besturen van de vereniging. Ontbreekt
een statutaire bestuursopdracht aan een afdeling(sorgaan), dan zal het bestuur van
de hoofdvereniging een afdeling(sorgaan) niet bindend kunnen instrueren om een
deel van de bestuurstaak uit te voeren.
Ad b. Aan een Afdeling Piano kan niet de instructie worden gegeven de belangen
van bespelers van bijvoorbeeld de harp eveneens te behartigen. Hier stelt de reglementering van de hoofdvereniging haar grenzen aan de instructiemogelijkheden
van bijvoorbeeld het bestuur (zo het deze al heeft; vergelijk Ad a) of de algemene
vergadering van de afdeling-rechtspersoon. Kent de afdeling als rechtspersoon eigen
statuten, dan zal de daarin omschreven doelstelling een dergelijke instructie ook
onverbindend doen zijn.
Ad c. De doelomschrijving van de hoofdvereniging – binnen welk doel de afdeling
behoort te blijven (zie ook par. 17.5.3) – staat niet toe dat het instrueren (door
welk orgaan van de hoofdvereniging dan ook) van een afdeling tot handelen buiten
het doel van de hoofdvereniging, die afdeling kan binden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een instructie van het bestuur van de Muziekvereniging aan de Afdeling Piano om een congres aan het behoud van het natuurschoon te wijden, voor die afdeling nooit bindend kan zijn.
30.

Zie Stille 1986, par. 11.2.
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17.6.3

Niet-nakoming van bindende instructies

Het is denkbaar dat het geïnstrueerde orgaan geen gevolg geeft aan de verplichting
tot opvolging van de bindende richtlijn. Sancties tegen leden van organen die de
bindende richtlijnen niet nakomen, zoals opzegging (zie par. 7.4.1 onder e) of
schorsing (zie par. 7.4.7) van het lidmaatschap, zijn in de praktijk niet goed uit te
voeren omdat niet in alle gevallen duidelijk is wie de opvolging van de bindende
richtlijn heeft verhinderd. Dit maakt het ook moeilijk om als sanctie het einde van
de afdeling aan te voeren, ofschoon dat onder omstandigheden zeer zeker niet zal
zijn uitgesloten. Ingeval sprake is van een afdeling-rechtspersoon kan dit beëindiging
van de status van afdeling voor die rechtspersoon met zich brengen (zie par. 17.11).
Beëindiging van de afdelingsverhouding kan voor de tot de afdeling behorende
leden eveneens het einde betekenen van het lidmaatschap van de hoofdvereniging.
Om die reden verdient het aanbeveling dat in de statuten van de hoofdvereniging
wordt vermeld dat het einde van een afdelingsverhouding tevens tot gevolg heeft
dat de hoofdvereniging op die grond het lidmaatschap van de hoofdvereniging aan
de bij die ‘vrijgemaakte’ afdeling ingedeelde leden van de hoofdvereniging zal opzeggen, tenzij die leden tevens zijn (of onverwijld worden) ingedeeld bij een nietvrijgemaakte afdeling.31
17.6.4

Afwijking statuten en reglementen door de afdeling van de
reglementering van de hoofdvereniging

De organisatorische plaats van een afdeling in de hoofdvereniging wordt geregeld
in de reglementering van de hoofdvereniging.
Afwijking door een afdeling-niet-rechtspersoon
In alle gevallen geldt dat de afdeling slechts kan afwijken van de statuten en
reglementen voor zover die statuten en reglementen daarin voorzien. Kennen de
statuten en reglementen zo’n mogelijkheid niet, dan moet eerst een wijziging van
de statuten en/of het huishoudelijk reglement (zie par. 5.2.4) bij de hoofdvereniging
plaatsvinden, waardoor de afdeling haar regels kan laten afwijken van die van de
hoofdvereniging.
In de statuten en reglementen van de hoofdvereniging kan ook worden opgenomen
dat een orgaan van de afdeling, bijvoorbeeld het bestuur of de vergadering van leden, bevoegd is tot vaststelling, wijziging of aanvulling van een afdelingsreglement.
Ook is het denkbaar dat de hoofdvereniging bepaalde (minimum)eisen stelt bij de
vaststelling van (een kader voor) de eigen statuten en reglementen door de afdeling.
Ook kan daarin worden bepaald dat daarvoor toestemming of goedkeuring door
het bevoegde orgaan van de hoofdvereniging is vereist.32
Afwijking door een afdeling-rechtspersoon
Bij de statuten en reglementen van de hoofdvereniging die de plaats van de afdelingrechtspersoon binnen die hoofdvereniging regelt, gaat het bij dit probleem niet
31.
32.
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om regels die tot de statuten en reglementen van de afdeling behoren. Het gaat
om de statuten en reglementen van de hoofdvereniging die met het bestaan van
de afdeling-rechtspersoon in de verenigingsorganisatie rekening houden. Daarnaast
kent een afdeling-rechtspersoon uiteraard ook eigen statuten en reglementen.
De hoofdvereniging kan aan een wijziging van de statuten en reglementen van een
afdeling-rechtspersoon eisen stellen, maar wijziging van de statuten van een afdeling-rechtspersoon is niet anders mogelijk dan door een besluit van de algemene
ledenvergadering van die afdeling-rechtspersoon.
Het is niet toegestaan te bepalen dat de statuten van de afdeling-rechtspersoon
moeten worden gewijzigd wanneer de hoofdvereniging daartoe besluit. Er kan wel
in een instructiebevoegdheid van die aard worden voorzien, maar instructies in
deze zin kunnen geen bindend karakter hebben.33
17.7

De afdelingsproblematiek en het begin en einde van het
lidmaatschap

17.7.1

Toetreding als lid

Toetreding als lid tot een hoofdvereniging met afdelingen kan op twee manieren
gebeuren: óf via de hoofdvereniging óf via de afdeling. Is de afdeling niet tevens
rechtspersoon, dan levert geen van beide wegen veel problemen op. In beide gevallen wordt men – juridisch gezien – slechts lid van de hoofdvereniging en vervolgens wordt men ingedeeld (zie par. 17.2.6) bij een afdeling. Geheel anders ligt de
zaak als een afdeling wél rechtspersoon is. Het is immers de bedoeling dat toetreding
als lid het lidmaatschap van de hoofdvereniging én van de afdeling met zich brengt.
Maar zonder statutaire voorziening brengt toetreding als lid van de ene vereniging – meestal de hoofdvereniging – niet van rechtswege het lidmaatschap van
een andere vereniging – in dit geval de afdeling – met zich. De wet biedt hier
geen mogelijkheid om een kwalitatief lidmaatschap in het leven te roepen.34
17.7.2

Aanmelding bij de hoofdvereniging

De statuten van een (op basis van regionale criteria ingerichte) afdeling-rechtspersoon kunnen bepalen dat aanmelding bij de hoofdvereniging tevens geldt als aanmelding bij de plaatselijke afdeling waartoe de woonplaats van de aanmelder behoort; toegestaan is de bepaling dat de aanmelder een andere afdeling kiest. Voorts
kunnen die statuten bepalen dat het bestuur, respectievelijk een bijzondere commissie van de hoofdvereniging beslist over toelating tot het lidmaatschap van die
afdeling. Eveneens is de bepaling toegestaan dat een dergelijke toelating vanwege
de hoofdvereniging voorafgaande goedkeuring vanwege de afdeling behoeft en dat
toelating als lid van de afdeling met toelating als lid van de hoofdvereniging gepaard
gaat.
Denkbaar is de formulering in de statuten van de (rechtspersoonlijkheid bezittende)
Afdeling Zuid-Holland: ‘Toelating als lid van de Muziekvereniging heeft tevens

33.
34.

Zie Stille 1986, par. 11.3.
In gelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/64.
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toelating als lid van de Afdeling Zuid-Holland tot gevolg.’35 Op die wijze komen
beide lidmaatschappen tegelijkertijd tot stand.
17.7.3

Aanmelding bij de afdeling

Als de aanmelding geschiedt bij een afdeling-rechtspersoon, kunnen de statuten
van de hoofdvereniging bepalen dat deze aanmelding tevens geldt als aanmelding
bij de hoofdvereniging. Heeft de hoofdvereniging laten blijken dat zij toekenning
van lidmaatschap door de afdeling bij voorbaat aanvaardt, dan kan de afdeling
zelfstandig tot toelating beslissen. Daartoe zullen de statuten van de hoofdvereniging
moeten bepalen: ‘Toelating als lid van enige provinciale afdeling heeft ook tot gevolg
toelating als lid van de Muziekvereniging.’ Hierbij doet zich het spiegelbeeld voor
van het in par. 17.7.2 genoemde geval.
17.7.4

Geen koppeling van het lidmaatschap

Denkbaar is dat het lidmaatschap van de hoofdvereniging statutair niet is gekoppeld
aan dat van een afdeling. Dit kan zich in het bijzonder voordoen als een hoofdvereniging functionele afdelingen (zie par. 17.1.4) kent. Het kan dan aanbeveling
verdienen om in de statuten van die afdelingen-rechtspersoon als kwaliteitsvereiste
op te nemen dat het lidmaatschap daarvan alleen kan worden verkregen indien
men al lid is of tegelijkertijd wordt van de hoofdvereniging.
Niet altijd is gelijkschakeling van lidmaatschappen noodzakelijk. Maar wel is het
noodzakelijk om ter vermijding van misverstanden daaraan bij het redigeren van
de statuten aandacht te besteden.
17.7.5

Einde van het lidmaatschap

De wet kent een beperkt aantal gevallen waarin het lidmaatschap van een vereniging
wordt beëindigd (zie par. 7.4.1). Dit gegeven, met de constatering dat een kwalitatief
lidmaatschap (zie par. 7.2.8) niet mogelijk is, betekent dat het beëindigen van het
lidmaatschap van de afdeling niet vanzelf het beëindigen van het lidmaatschap
van de hoofdvereniging met zich kan brengen en omgekeerd.
Wel kan het verlies van een zeker vereiste kwaliteit aanleiding zijn tot opzegging
namens de vereniging van een lidmaatschap.36 Van een beëindiging vanzelf is
evenwel geen sprake.
Wat bij de afdeling-niet-rechtspersoon geen probleem is, levert bij de afdelingrechtspersoon wél problemen op. Het kan immers erg ongewenst zijn dat een lid
van een afdeling wél lid is van die afdeling, maar het lidmaatschap van de hoofdvereniging heeft beëindigd en de organisatorische structuur van de hoofdvereniging
daarin niet voorziet. In de reglementering moet in deze problematiek worden
voorzien.37

35.
36.
37.
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17.7.6

17.7

Overlijden van een lid

Bij overlijden, respectievelijk (in geval van rechtspersonen) ophouden te bestaan
van een lid houdt het lidmaatschap van een afdeling-rechtspersoon en van de
hoofdvereniging tegelijkertijd op. Er kunnen problemen ontstaan indien het lidmaatschap niet persoonlijk en dus overdraagbaar en/of vererf baar is. Denkbaar is
dat het ene lidmaatschap vererft en het andere niet. Ook is denkbaar dat het ene
lidmaatschap bij testament aan X wordt gelegateerd en het andere aan Y.
Deze problemen dienen door goede statutaire voorzieningen voorkomen te worden.
Blijkt uit de statuten dat het lidmaatschap vererf baar of overdraagbaar is,38 dan
zal een andere statutaire regeling – zowel bij de hoofdvereniging als bij een afdeling-rechtspersoon – noodzakelijk zijn om samenloop van de respectieve lidmaatschappen van hoofdvereniging en afdeling zo goed mogelijk te waarborgen (zie de
volgende twee paragrafen).
17.7.7

Regionale afdelingen en het overlijden van een lid

Als het de bedoeling is dat alle leden (mede) in regionale afdelingen zijn ingedeeld,
zal in de statuten van zowel de hoofdvereniging als de afdeling-rechtspersoon een
gelijkluidende regeling moeten zijn opgenomen betreffende de duur van het lidmaatschap in geval van overlijden: ofwel in alle gevallen vererft het lidmaatschap
van de hoofdvereniging met dat van de regionale afdeling-rechtspersoon waartoe
men behoort, ofwel beide lidmaatschappen vererven niet. Is sprake van de mogelijkheid van vererving van de lidmaatschappen, dan dienen de statuten van
hoofdvereniging én afdeling-rechtspersoon erin te voorzien dat in geval van onverdeeldheid van een lidmaatschap de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door
één door hen aan te wijzen persoon tegenover de hoofdvereniging respectievelijk
de afdeling-rechtspersoon kunnen doen vertegenwoordigen. Het zou mooi zijn als
in beide gevallen dezelfde persoon werd aangewezen, maar dit valt statutair niet
af te dwingen. Voorts zal statutair moeten zijn geregeld dat als na verdeling die
lidmaatschappen niet aan een en dezelfde persoon toekomen, hierin zowel voor
de hoofdvereniging als voor de afdeling-rechtspersoon een reden tot opzegging is
gelegen. Voor een legatering die tot hetzelfde resultaat leidt, geldt hetzelfde. Voor
deze opzegging verwijzen wij naar par. 7.4.1 onder e. Het verdient om redenen van
doeltreffendheid aanbeveling deze opzeggingsbevoegdheid aan het bestuur van de
hoofdvereniging én aan het bestuur van de afdeling-rechtspersoon toe te kennen.
17.7.8

Functionele afdelingen en het overlijden van een lid

Als (tevens) sprake is van functionele afdelingen met rechtspersoonlijkheid is een
‘gelijkschakeling’ van de lidmaatschappen van hoofdverenigingen en functionele
afdelingen minder noodzakelijk. Zo is het zeer goed denkbaar dat het lidmaatschap
van de Muziekvereniging vererft, maar dat van de Afdeling Piano niet.
Het omgekeerde is slechts denkbaar indien de Afdeling Piano leden mag hebben
die geen lid van de hoofdvereniging zijn, hetgeen bij de meeste hoofdverenigingen

38.

Zie art. 2:35 lid 1, aanhef en onderdeel a, BW.

DE VERENIGING MET AFDELINGEN

329

17.7

DE AFDELINGSPROBLEMATIEK EN HET BEGIN EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

niet het geval is. Wie die koppeling van lidmaatschappen wel wenst vindt daarvoor
aanwijzingen in par. 17.7.2 en 17.7.7.
17.7.9

Einde van het lidmaatschap door opzegging door het lid

Zegt een lid beide lidmaatschappen tegelijk op, dan is er geen probleem. Het verdient in dat geval aanbeveling ervoor zorg te dragen dat beide beëindigingen op
hetzelfde ogenblik intreden. Want het einde van het ene lidmaatschap brengt niet
noodzakelijkerwijs het einde van het andere lidmaatschap met zich. Daarbij kunnen
twee situaties worden onderscheiden:
a. opzegging van het lidmaatschap van de hoofdvereniging (zie par. 17.7.10);
b. opzegging van het lidmaatschap van een afdeling (zie par. 17.7.11).
17.7.10 Opzegging van het lidmaatschap van de hoofdvereniging
In het algemeen zal opzegging van het lidmaatschap van de hoofdvereniging het
einde van het lidmaatschap van een tot die hoofdvereniging behorende afdelingrechtspersoon met zich moeten brengen. Een uitzondering op dit uitgangspunt is
denkbaar ingeval de hoofdvereniging toestaat dat de afdeling-rechtspersoon leden
kent die geen lid zijn van de hoofdvereniging.
Uitgaande van het ‘normale’ geval verdient het aanbeveling om in de statuten van
beide verenigingen het bestuur bevoegd te verklaren in dezen de andere vereniging
te vertegenwoordigen. Zijn de statuten van hoofdvereniging en afdeling-rechtspersoon in dit opzicht niet op elkaar afgestemd, dan vloeit uit de organisatiestructuur
voort dat de hoofdvereniging – als zij beëindiging van een lidmaatschap constateert – gerechtigd is de afdeling-rechtspersoon tot opzegging te instrueren. De
desbetreffende afdeling-rechtspersoon is dan verplicht deze instructie op te volgen
(zie par. 17.6.1 e.v.). Als een lid bewust alleen zijn lidmaatschap van de hoofdvereniging of van de afdeling-rechtspersoon opzegt, terwijl statutair een dubbel lidmaatschap verplicht is, dient de vereniging waarvan het lidmaatschap niet is opgezegd zelf dat lidmaatschap op te zeggen op grond van het feit dat het lid heeft opgehouden te voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de hoofdvereniging,
respectievelijk de afdeling-rechtspersoon. Doordat in beide gevallen van opzegging
een termijn in acht moet worden genomen (zie par. 7.4.1 onder e), kan het tijdstip
van beëindiging van beide lidmaatschappen samenvallen. Wel is nodig dat in de
statuten van de hoofdverenigingen van de afdelingen dezelfde opzegtermijn wordt
gehanteerd. In verband met de eenheid in de hoofdvereniging dienen de afdelingen
verplicht te worden het lidmaatschap op te zeggen van leden die geen lid meer
zijn van de hoofdvereniging, althans, wier lidmaatschap van de hoofdvereniging
is opgezegd.
Uiteraard geldt een uitzondering voor het geval de hoofdvereniging het aan een
afdeling-rechtspersoon toestaat om leden te hebben die geen lid van de hoofdvereniging behoeven te zijn.
17.7.11 Opzegging van het lidmaatschap van een afdeling
Bij opzegging van het lidmaatschap van een afdeling-rechtspersoon moeten twee
gevallen worden onderscheiden:
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het geval waarin de organisatie van de hoofdvereniging ervan uitgaat dat een
lid zijn rechten en verplichtingen als lid van de hoofdvereniging niet anders
dan via een afdeling kan uitoefenen en dus het behoren tot enige afdeling
noodzakelijk is om te kunnen functioneren in de hoofdvereniging;
het geval waarin het behoren tot een afdeling niet noodzakelijk is om te
kunnen functioneren in de hoofdvereniging.

Het eerste doet zich veelal voor bij regionale indeling van de leden; het tweede bij
een indeling met functionele kenmerken.
Vloeit uit het lidmaatschap van de hoofdvereniging niet noodzakelijkerwijs lidmaatschap van een afdeling voort, dan behoeft beëindiging van het lidmaatschap
van een afdeling-rechtspersoon géén gevolgen te hebben voor het lidmaatschap
van de hoofdvereniging. Zie in verband met het andere geval par. 17.7.10.
17.7.12 Einde van het lidmaatschap door opzegging namens de vereniging
Bij opzegging namens en ontzetting door een afdeling-rechtspersoon respectievelijk
door de hoofdvereniging leidt een beoogde synchronisatie van de lidmaatschappen
van hoofdvereniging en afdeling-rechtspersoon tot enkele praktische problemen.
In beide gevallen gaat het om een initiatief van de zijde van de hoofdvereniging
respectievelijk de afdeling-rechtspersoon. Zoals in par. 17.7.5 is opgemerkt, kent
de wet slechts een beperkt aantal beëindigingsgronden van het lidmaatschap en
behoort daar het enkele feit van verlies van een bepaalde kwaliteit niet bij. Een
statutaire bepaling die aan verlies van een bepaalde kwaliteit verlies van het lidmaatschap verbindt, is in strijd met de wet en heeft dan ook geen effect. Beëindiging
van het lidmaatschap kan slechts worden bereikt door opzegging (zie par. 7.4.1
onder e) namens de vereniging. Dit geschiedt door het bestuur, tenzij de statuten
die taak aan een ander orgaan opdragen. Vermeden moet worden dat er een periode
is waarin een afdelingslidmaatschap is geëindigd, maar het lidmaatschap van de
hoofdvereniging (nog) niet en omgekeerd. Vooral dit laatste is in veel gevallen
strijdig met de structuur van de hoofdvereniging. Het verdient daarom aanbeveling
statutair te bepalen dat opzegging namens de afdeling ook opzegging namens de
hoofdvereniging – of omgekeerd – inhoudt.
17.7.13 Einde van het lidmaatschap door ontzetting door de vereniging
Ontzetting geschiedt door het bestuur van de vereniging, behoudens de mogelijkheid
van opdracht in de statuten daartoe aan een ander orgaan.39 Het is dus mogelijk
om in de statuten van de hoofdvereniging te bepalen dat ingeval een afdelingrechtspersoon overgaat tot ontzetting van een van haar leden uit het lidmaatschap,
die afdeling-rechtspersoon – als orgaan van de hoofdvereniging – tevens ontzetting
uit het lidmaatschap van de hoofdvereniging kan uitspreken, respectievelijk dat
een ontzetting uit het lidmaatschap van een afdeling tevens ontzetting uit het
lidmaatschap van de hoofdvereniging met zich brengt.

39.

Zie art. 2:35 lid 4 BW.
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Het omgekeerde, te weten een orgaan van de hoofdvereniging dat tot ontzetting
kan overgaan, is eveneens – maar dan in de statuten van de afdeling-rechtspersoon – te regelen.
17.8

Bevoegdheid en aansprakelijkheid binnen afdelingsverhoudingen

17.8.1

Algemeen; toerekening

De toerekening van rechtshandelingen aan een rechtspersoon is in het algemeen
een moeilijk onderwerp en in afdelingsverhoudingen in het verenigingenrecht in
het bijzonder. Deze toerekening doet zich in de verhouding tussen hoofdvereniging
en afdeling-rechtspersoon in twee richtingen voor:
a. aan de hoofdvereniging;
b. aan een afdeling-rechtspersoon.
17.8.2

Toerekening aan de hoofdvereniging

Ingeval aan (organen van) een afdeling vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend – hetzij statutair, hetzij anderszins – is meestal duidelijk hoever die bevoegdheid ten opzichte van de hoofdvereniging strekt. Anders is het indien een dergelijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid noch statutair, noch daarbuiten is geregeld.
Voorbeeld
De Muziekvereniging kent een aantal regionale afdelingen. Ingeval een afdelingrechtspersoon een zaaltje huurt voor de jaarlijkse muziekuitvoering, zal uit dat
feit niet kunnen worden geconcludeerd dat de hoofdvereniging aan die overeenkomst het recht ontleent op de bewuste avond van die zaal als huurder gebruik te
maken. Evenmin zal die hoofdvereniging aansprakelijk zijn voor uit die huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zoals het betalen van de huurpenningen.
Dit voorbeeld zou anders moeten worden beoordeeld wanneer bij reglement is
bepaald of er een jarenlange traditie bestaat dat ieder jaar op een door het hoofdbestuur van de Muziekvereniging aan te wijzen regionale afdeling de verplichting
rust de jaarlijkse algemene vergadering te organiseren. In zo’n geval kan worden
geoordeeld dat de afdeling de hoofdvereniging vertegenwoordigt. Statutair wordt
soms bepaald dat de afdeling, alvorens op te treden, eerst contact met de hoofdvereniging moet opnemen. Het is daarbij niet van belang of die afdeling zelf rechtspersoon is of niet. Het gaat immers om de vaststelling of, en zo ja, in hoeverre de
hoofdvereniging gebonden is binnen het kader van de door haar organisatorische
structuur gegeven bestuursopdracht. Daarbij speelt de eigen juridische structuur
van de afdeling geen rol.
Wanneer op deze manier bestuursleden van de afdeling bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de hoofdvereniging, moeten zij als zodanig in het Handelsregister
worden ingeschreven (zie par. 5.10.2).
De hoofdvereniging kan ook gehouden blijken te zijn aan rechtshandelingen die
onbevoegd door de afdeling werden verricht. Dit kan zich voordoen wanneer de
hoofdvereniging naar de derde toe de schijn heeft gewekt dat de afdeling bevoegd
was haar te vertegenwoordigen (zie par. 12.1.10).
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17.8.3

17.8

Vertegenwoordigingsbevoegdheid in geval van aanwezigheid van een
of meer afdelingen-niet-rechtspersoon

Het is duidelijk dat voor de regeling waarbij (een orgaan van) een afdeling met een
deel van de statutaire taak van het bestuur van de hoofdvereniging is belast, het
in beginsel niet van belang is of een afdeling rechtspersoonlijkheid heeft of niet.
Maar er zijn toch enkele punten die nadere aandacht verdienen ingeval een of
meer afdelingen geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Bovendien bestaat bijna altijd
behoefte aan een toekenning van een zekere bestuursmacht in het geval van de
afdeling-niet-rechtspersoon.
Een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid kan niet op enigerlei wijze gerechtigd
zijn tot goederen. Wat administratief tot ‘haar’ vermogen wordt gerekend, is juridisch eigendom van de hoofdvereniging. In veel gevallen zal voor dat vermogen
een bestuurs- of beheersregeling gelden die erop neerkomt dat het ‘bestuur’ van
de afdeling-niet-rechtspersoon – al dan niet onder bijzondere voorwaarden – daarover namens (met externe werking) of via (slechts een interne afspraak) de hoofdvereniging kan beschikken. De statuten kunnen het mogelijk maken dat een afdeling (of haar ‘bestuur’) over ‘afdelingsvermogen’ beschikt met uitsluiting (zonder
hulp of tussenkomst) van enig ander orgaan van de hoofdvereniging.40
De in wetsvoorstel 34491 voorgestelde regeling41 omtrent de taakvervulling van
bestuurders van rechtspersonen, zal – bij haar verheffing tot wet – niet gelden
voor afdelingen-niet-rechtspersoon, omdat aan het vereiste van het zijn van
rechtspersoon niet wordt voldaan. Uit de Toelichting42 op het wetsvoorstel blijkt
overigens niet dat aan de rechtsfiguur van de afdeling is gedacht bij het redigeren
van de tekst van het voorstel.
Bovendien is niet wettelijk verplicht dat een afdeling-niet-rechtspersoon over een
bestuur beschikt. Beschikt een afdeling-niet-rechtspersoon zowel over een algemene
vergadering als over een bestuur, dan zijn weliswaar art. 2:37-2:41 BW toepasselijk,43
maar ook dan is geen sprake van een rechtspersoon.
17.8.4

Toerekening aan een afdeling-rechtspersoon

Van enige toerekening aan een afdeling kan alleen sprake zijn indien die afdeling
zelf rechtspersoonlijkheid heeft.
Een rechtshandeling verricht door (een orgaan van) een afdeling wordt aan de
hoofdvereniging toegerekend ingeval de organisatorische structuur van die
hoofdvereniging daartoe voldoende aanleiding geeft. Dit uitgangspunt ondergaat
geen verandering in geval van rechtspersoonlijkheid van de afdeling. Dit betekent
dat toerekening van rechtshandelingen niet alleen vanuit een afdeling – al dan
niet rechtspersoon – aan de hoofdvereniging mogelijk is, maar ook vanuit de
hoofdvereniging aan een afdeling-rechtspersoon. En dit geldt ook voor toerekening
van rechtshandelingen van de ene afdeling – al dan niet rechtspersoon – aan de
andere afdeling, mits deze laatste rechtspersoonlijkheid bezit.
40.
41.
42.
43.

Zie Stille 1986, par. 17.3.3.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 1-5.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3, p. 1.
Art. 2:41 BW.

DE VERENIGING MET AFDELINGEN

333

17.9

TOEZICHT OP HET ‘BESTUUR’ VAN EEN AFDELING-NIET-RECHTSPERSOON

Voorbeeld
Gebondenheid van een afdeling-rechtspersoon ontstaat bijvoorbeeld indien zowel
in de reglementering van de hoofdvereniging als in die van de afdeling-rechtspersoon is vastgelegd dat alleen de hoofdvereniging op landelijk niveau afspraken
mag maken met de overheid. In dat geval vloeit uit de organisatorische structuur
van de hoofdvereniging voort dat de hoofdvereniging bevoegd is tot het binden
van de desbetreffende afdeling-rechtspersoon, ook al ontbreekt deze expliciete
vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten van de desbetreffende afdeling.
Onder omstandigheden kan in het laatstgenoemde voorbeeld derhalve naast een
gebondenheid van de afdeling-rechtspersoon ook een gebondenheid van de
hoofdvereniging worden aangenomen.
17.8.5

Conclusies met betrekking tot de toerekening van rechtshandelingen

Het verrichten van een rechtshandeling door een natuurlijk persoon in het kader
van een hoofdvereniging met afdelingen kan leiden tot de navolgende resultaten:
a. de rechtshandeling wordt aan de hoofdvereniging toegerekend;
b. de rechtshandeling wordt niet aan de hoofdvereniging toegerekend;
de rechtshandeling wordt zowel aan de hoofdvereniging als aan een of meer
c.
van haar afdelingen-rechtspersoon toegerekend;
d. de rechtshandeling wordt wél aan de hoofdvereniging, maar niet aan een of
meer van haar afdelingen-rechtspersoon toegerekend;
de rechtshandeling wordt, niet aan de hoofdvereniging, maar wél aan een of
e.
meer van haar afdelingen-rechtspersoon toegerekend;
de rechtshandeling wordt noch aan de hoofdvereniging noch aan een of meer
f.
van haar afdelingen-rechtspersoon toegerekend.
Als sprake is van een of meer afdelingen-rechtspersoon, komen de resultaten c, d,
e en f in aanmerking. De resultaten a en b doen zich alleen voor indien een afdeling
geen rechtspersoonlijkheid heeft.
17.9

Toezicht op het ‘bestuur’ van een afdeling-niet-rechtspersoon

17.9.1

Algemeen

Ook als het bestuur over het afdelingsvermogen – dat deel van het vermogen van
de hoofdvereniging dat bestemd is voor de afdelingen-niet-rechtspersoon – onttrokken is aan het bestuur van de hoofdvereniging, rust op het bestuur van de
hoofdvereniging de verplichting om in zijn jaarverslag verslag te doen over de gang
van zaken in de afdelingen-niet-rechtspersoon van de vereniging en over het
daarin gevoerde beleid. Veelal zal het bestuur van de hoofdvereniging naast het
algemene verenigingsbeleid in een afdeling-niet-rechtspersoon geen bijzonder op
het afdelingsvermogen van die afdeling gericht beleid hebben gevoerd. Dat afdelingsbeleid werd gevoerd door het daarvoor statutair aangewezen orgaan van de
afdeling, meestal het bestuur van de afdeling. Het verdient aanbeveling om in de
reglementering bepalingen op te nemen die nog eens de plicht van het afdelingsbestuur aanscherpen tot het verstrekken van de vereiste gegevens aan het bestuur
van de hoofdvereniging, zodat dit aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.
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In de balans en de staat van baten en lasten van de hoofdvereniging moeten ook
de financiële gegevens met betrekking tot de afdelingen-niet-rechtspersoon zijn
opgenomen (zie par. 17.9.3). Juridisch gaat het daarbij immers om financiële gegevens van de hoofdvereniging.
17.9.2

Ontbreken van een statutaire regeling

Als een regeling met betrekking tot controle op bestuurstaken van een afdeling in
de statuten ontbreekt, moet worden aangenomen dat dezelfde regeling geldt als
voor het toezicht op het bestuur (zie par. 14.1.4, 14.1.5 en par. 9.1.20 e.v.). Denkbaar
is daarbij dat de wet (analogisch) wordt toegepast op die organen van de vereniging
die statutair met een deel van de bestuurstaak zijn belast.
17.9.3

Mogelijke constructie

Het verdient aanbeveling dat statutair wordt voorzien in een regeling gebaseerd
op gedecentraliseerde controle, zoals ook het bestuur gedecentraliseerd is. Zo’n
regeling moet inhouden dat de afdelingskascommissies de rekeningen en verantwoordingen van de afdelingsbesturen onderzoeken. Vervolgens brengen deze
commissies verslag uit aan hun respectievelijke afdelingsvergaderingen. Het sluitstuk zou moeten zijn dat deze afdelingsvergaderingen hun bevindingen melden
aan het bestuur van de hoofdvereniging. Dit bestuur verwerkt deze informatie in
zijn jaarverslag of neemt het op in zijn rekening en verantwoording. Door middel
van zo’n geconsolideerde jaarrekening wordt het afdelingsjaarverslag zowel ter
kennis gebracht van het op het bestuur van de hoofdvereniging toezichthoudend
orgaan als van de algemene vergadering van de hoofdvereniging.
Een aanzet tot een dergelijke regeling luidt: ‘Secties en afdelingen brengen na afloop
van het verenigingsjaar hun jaarverslag uit aan het hoofdbestuur.’
Deze bepalingen behoeven nog aanvulling in die zin dat ook een rekening en verantwoording bij dat jaarverslag wordt gevoegd. Tevens zou het hoofdbestuur verplicht moeten zijn deze afdelingsgegevens in zijn eigen jaarverslag, respectievelijk
rekening en verantwoording te verwerken.44
17.9.4

De wettelijke boekhoudverplichting

De wet legt aan het verenigingsbestuur de verplichting op zodanige aantekening
te houden van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Als een hoofdvereniging afdelingen kent met rechtspersoonlijkheid, zullen hier
in de praktijk weinig problemen rijzen, omdat het vermogen dat onder bestuur
staat van een afdelingsbestuur bepaald wordt door de eigen rechten en verplichtingen van de desbetreffende afdeling-rechtspersoon. Dit is anders bij aanwezigheid
van een of meer afdelingen-niet-rechtspersoon. De in het spraakgebruik aan die
afdelingen toegekende rechten en verplichtingen zijn – in vermogensrechtelijk
opzicht – rechten en verplichtingen van de hoofdvereniging. Men kan zich dan
ook gemakkelijk voorstellen dat bij een hoofdvereniging met enkele tientallen af44.

Zie Stille 1986, par. 17.4.3.

DE VERENIGING MET AFDELINGEN

335

17.10

DE AFDELINGSPROBLEMATIEK EN DE ONRECHTMATIGE DAAD

delingen-niet-rechtspersoon de boekhoudverplichting hoogst zelden wordt nagekomen, omdat dit zou betekenen dat er even zovele afdelingsboekhoudingen dienen
te worden bijgehouden wil het bestuur van de hoofdvereniging aan zijn gemelde
verplichting kunnen voldoen. Dit zal om redenen van kosten veelal achterwege
blijven. Ten onrechte evenwel.45
17.9.5

Komend recht: het wetsvoorstel 34491 (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen)

De in wetsvoorstel 34491 voorgestelde regeling46 omtrent de taakvervulling van
bestuurders van rechtspersonen, zal – bij verheffing tot wet – ook gelden voor
afdelingen-rechtspersoon. Of daarmee ‘wordt voorzien in een behoefte van de
praktijk’,47 zoals de Toelichting op het voorstel vermeldt, is nog maar zeer de
vraag.48 In elk geval blijkt uit die Toelichting niet dat aan de rechtsfiguur van de
afdeling is gedacht bij het redigeren van het wetsvoorstel.
Voor de afdeling-niet-rechtspersoon zal de nieuwe regeling niet gelden (zie par.
17.8.3).
17.10

De afdelingsproblematiek en de onrechtmatige daad

17.10.1 Onrechtmatig handelen van een rechtspersoon
Een rechtspersoon kan onrechtmatig handelen. Dit kan het geval zijn wanneer
handelingen met een onrechtmatig karakter van natuurlijke personen aan die
rechtspersoon kunnen worden toegerekend (zie par. 1.1.7).
17.10.2 Toerekening via een afdeling aan de hoofdvereniging
Uitgaande van het in par. 1.1.7 in het algemeen gestelde met betrekking tot het
toerekenen van iemands handelen of nalaten aan een rechtspersoon als onrechtmatige daad van die rechtspersoon, komt hier aan de orde wat dit betekent als die
rechtspersoon een hoofdvereniging is met een of meer afdelingen. Daarbij doet
het in beginsel niet ter zake of zo’n afdeling rechtspersoon is of niet. De vraag hier
is immers of een daad als onrechtmatig handelen van een hoofdvereniging is te
beschouwen. Het antwoord op die vraag is af hankelijk van de maatschappelijke
opvattingen ten aanzien van de toedracht.49

45.
46.
47.
48.

49.
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Zie Stille 1986, par. 17.5.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 1-5.
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3, p. 1.
Zie voorts over wetsvoorstel 34491 in het algemeen hoofdstuk 14 in dit boek en over dat wetsvoorstel
en de ‘afdeling’ in het verenigingenrecht: J.M. Blanco Fernández, Bestuur en toezicht bij rechtspersonen,
mede in de semipublieke en non-profitsector. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen, Preadviezen Vereeniging Handelsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016, p. 4042 en p. 53, alsmede J.M. de Jongh, ‘Bestuur en toezicht rechtspersonen in vogelvlucht’, Ondernemingsrecht 2017/102, p. 573, en W.J.M. van Veen, ‘Het belang van de rechtspersoon en zijn raison
d’être’, WPNR 2017, afl. 7162, p. 645.
Zie Stille 1986, par. 18.3.1.
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Voorbeeld
De statuten van de Muziekvereniging bevatten de bepaling dat het bestuur ieder
jaar een afdeling aanwijst die de algemene vergadering van de Muziekvereniging
dient te organiseren. Tijdens zo’n algemene vergadering komt een eregast bij het
betreden van het podium ten val doordat een employé van de organiserende afdeling
de eregast ‘misleidt’. De vraag rijst dan wie mogelijk – naast wellicht de in dit
verband niet interessante zaalexploitant – aansprakelijk kan worden gesteld.
Verdedigbaar is dat in een dergelijk geval de hoofdvereniging aansprakelijk is voor
de ten gevolge van die val ontstane schade. Mogelijk is ook de organiserende afdeling
aansprakelijk, mits deze rechtspersoon is. Aansprakelijkheid van de overige afdelingen-rechtspersoon – zo deze er zijn – ligt niet voor de hand.
17.10.3 Toerekening via de hoofdvereniging aan een of meer van haar
afdelingen-rechtspersoon
Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat gedragingen van de hoofdvereniging
als onrechtmatige daad kunnen worden toegerekend aan een afdeling-rechtspersoon
wanneer die gedragingen in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van die
afdeling gelden. Van een dergelijke toerekening zal in ieder geval sprake kunnen
zijn indien (een orgaan van) de hoofdvereniging binnen een afdeling-rechtspersoon
een taak heeft als orgaan van die rechtspersoon. Daarnaast kunnen zich omstandigheden voordoen waarin zelfs zonder orgaanverhouding van toerekening sprake
kan zijn.50
17.11

Einde van een afdeling-niet-rechtspersoon

17.11.1 Algemeen
Aangezien een afdeling – hier wordt uitsluitend van afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid gesproken – blijkens de omschrijving in par. 17.1.3 een organisatorische eenheid binnen de hoofdvereniging is, is het einde van een afdeling primair
afhankelijk van de regels die voor de organisatie gelden. Dit betekent dat bij gebreke
van een regeling in de wet, de statuten en reglementen van de hoofdvereniging in
het einde van de afdeling dienen te voorzien. Bij gebreke van wettelijke – en dus
van dwingendrechtelijke – bepalingen op dit punt, kan de vereniging haar statuten
en reglementen op dit punt inrichten zoals haar goeddunkt. Een goede regeling
zal behalve de gevallen waarin de afdeling eindigt, tevens de gevolgen van zo’n
beëindiging voorschrijven. Zo zal in het bijzonder de positie van de leden die
laatstelijk tot die afdeling behoorden, moeten worden geregeld.51
17.11.2 Gronden voor beëindiging
Een afdeling-niet-rechtspersoon neemt een einde:
a. in de gevallen die in de statuten en reglementen van de hoofdvereniging
worden genoemd (zie par. 17.11.3);
50.
51.

Zie Stille 1986, par. 18.3.2.
Zie Stille 1986, par. 19.1.
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ingeval niet meer aan de vereisten voor het ontstaan van een afdeling wordt
voldaan (zie par. 17.11.4);
met de ontbinding van de hoofdvereniging indien een afdeling (of onderdelen
van haar organisatie) noch direct, noch indirect een taak heeft (hebben) of
kan (kunnen) hebben bij de vereffening van de hoofdvereniging (zie par.
17.11.5);
ingeval de hoofdvereniging ophoudt te bestaan (zie par. 17.11.6).

17.11.3 Reglementering van de hoofdvereniging
De statuten en reglementen van de hoofdvereniging vormen de meest voor de hand
liggende plaats voor vermelding van de gronden voor beëindiging van een afdelingniet-rechtspersoon. In de praktijk ontbreken deze gronden echter veelal. In een
enkel geval treft men aan dat de statuten en reglementen voorschrijven dat een
afdeling-niet-rechtspersoon wordt beëindigd ingeval het aantal bij haar ingedeelde
leden beneden een bepaald aantal daalt.
17.11.4 Het wegvallen van ontstaansvereisten
Wordt niet meer aan een of meer van de ontstaansvereisten (zie par. 17.2.6) voldaan,
dan moet, voor zover belangen van derden daarbij niet betrokken zijn, worden
aangenomen dat de afdeling niet meer bestaat. Dit leidt tot de volgende gevallen:
a. Indien de statuten en reglementen niet meer voorzien in de mogelijkheid van
afdelingen moet worden aangenomen dat daarmee vanzelf de afdelingen die
de vereniging kende, zijn verdwenen. Door het besluit – en voor zover nodig
de tenuitvoerlegging daarvan – om de statuten en reglementen op dit punt
te wijzigen, is de afdeling, dat wil zeggen de organisatorische indeling van de
leden, geëindigd.
b. Het besluit van de hoofdvereniging om tot instelling van een afdeling over te
gaan is er niet meer. Dit punt valt uiteen in twee delen. Zoals blijkt uit par.
17.2.6 kan de instelling van een afdeling geschieden bij besluit van het bevoegde orgaan van de vereniging of door die instelling in de reglementering zelf
op te nemen. In het eerste geval kan de instelling van een afdeling ongedaan
worden gemaakt door een besluit tot intrekking van het besluit waarbij die
afdeling is ingesteld of door een besluit tot beëindiging van die afdeling. In
het andere geval moet wijziging van de reglementering plaatsvinden. Het
onder a hiervoor beschrevene geldt dan op vergelijkbare wijze.
Vereiste voor het bestaan van een afdeling is het aanwezig zijn van voor indec.
ling vatbare leden. Het ontbreken van ‘indeelbare’ leden brengt dus het einde
van de desbetreffende afdeling met zich.
Indien door een wijziging in de statuten en reglementen de karakteristieke kenmerken op grond waarvan de indeling van leden in afdeling(en) heeft plaatsgevonden,
zijn vervallen, kan geen indeling meer standhouden of plaatsvinden. Ook dat brengt
dan het einde van de afdeling met zich.
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Bij het nemen van een besluit tot beëindiging van een afdeling zal door het desbetreffende orgaan rekening moeten worden gehouden met gerechtvaardigde belangen
die de leden bij het voortbestaan van hun afdeling hebben.52
17.11.5 Ontbinding van de hoofdvereniging
Het (voort)bestaan van een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid hangt vanzelfsprekend óók af van het voortbestaan van de hoofdvereniging. De ontbinding van
de hoofdvereniging is op zichzelf geen grond voor beëindiging van een afdeling
en haar organisatie, evenmin als dat het geval is voor de overige organen van de
hoofdvereniging. De wet laat de vereniging – en daarmee haar eigen organisatie – voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het verenigingsvermogen
nodig is.53
17.11.6 Ophouden te bestaan van de hoofdvereniging
Is de liquidatie van de hoofdvereniging geëindigd en daarmee de rechtspersoon
verdwenen (zie par. 24.1 en 24.13), dan is de afdeling ook tenietgegaan.
Zou er later nog een bate opkomen, dan moet de liquidatie worden heropend (zie
par. 24.4 en 24.19). Het zal zich, gezien de tekst van deze bepaling, niet gauw
voordoen dat er dan sprake is van een taak voor een afdeling, zodat er dan van een
‘herrijzen’ van een afdeling evenmin sprake is.54
17.11.7 Gevolgen van beëindiging van een afdeling
De gevolgen van beëindiging van een afdeling kunnen globaal onderscheiden
worden in:
a. gevolgen voor het vermogen;
b. gevolgen voor de positie van de leden.
Ad a. Bij een afdeling-niet-rechtspersoon heeft de opheffing van die afdeling geen
specifieke juridische gevolgen. Zelfs niet als de hoofdvereniging (bijvoorbeeld in
haar statuten) exclusieve bestuursbevoegdheid had toegekend aan het bestuur van
de afdeling ten aanzien van dat gedeelte van het vermogen van de hoofdvereniging
dat bestemd was voor de doelstellingen van de afdeling-niet-rechtspersoon. Immers,
met het wegvallen van de afdeling-niet-rechtspersoon valt ook de uit die afdeling
voortvloeiende bestuursbevoegdheid weg. Het ‘afdelingsvermogen’ verliest zijn
aanduiding als zodanig, maar blijft verenigingsvermogen.
Overigens betekent het wegvallen van deze gedelegeerde bestuursbevoegdheid niet
dat er geen rechtshandelingen met betrekking tot dat deel van het vermogen meer
verricht zouden kunnen worden. Op grond van wet en statuten bleef het bestuur
van de hoofdvereniging gedurende de delegatie vertegenwoordigingsbevoegd. De
opheffing van de afdeling en daarmee van de delegatie heeft op die vertegenwoordigingsbevoegdheid geen invloed.
52.
53.
54.

Zie Stille 1986, par. 19.2.2.
Zie Stille 1986, par. 19.2.3.
Zie Stille 1986, par. 19.2.4.
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Ad b. Is de benoeming van de bestuursleden van de hoofdvereniging geregeld via
de weggevallen afdeling-niet-rechtspersoon, dan kan dat wegvallen zonder nadere
voorziening strijd opleveren met de wet die verlangt dat elk lid direct of indirect
aan de stemming voor de verkiezing van bestuursleden moet kunnen deelnemen
(zie par. 9.1.6).55
17.12

Einde van de afdelingsverhouding

17.12.1 Algemeen
Het einde van de afdeling dient onderscheiden te worden van het einde van de afdelingsverhouding. Hier gaat het om het einde van de band tussen een hoofdvereniging en een afdeling-rechtspersoon. In veel gevallen blijven zowel de hoofdvereniging als de afdeling-rechtspersoon als rechtspersoon bestaan.
17.12.2 Gevallen van beëindiging
Een afdelingsverhouding tussen een hoofdvereniging en een afdeling-rechtspersoon
neemt een einde:
a. als de hoofdvereniging ophoudt te bestaan (zie par. 17.12.3);
b. als de afdeling-rechtspersoon ophoudt te bestaan (zie par. 17.12.3);
met de ontbinding van de hoofdvereniging indien de afdeling-rechtspersoon
c.
noch direct, noch indirect een taak heeft of kan hebben bij de vereffening van
de hoofdvereniging (zie par. 17.12.4);
d. met de ontbinding van de afdeling-rechtspersoon indien de hoofdvereniging
noch direct, noch indirect een taak heeft of kan hebben bij de vereffening van
de ontbonden afdeling-rechtspersoon (zie par. 17.12.5);
door opzegging namens de hoofdvereniging, dan wel namens de afdelinge.
rechtspersoon. Deze opzegging kan geschieden in de gevallen die in de statuten
en reglementen worden genoemd, alsook wanneer redelijkerwijs van de
hoofdvereniging of van de afdeling-rechtspersoon niet meer kan worden gevergd de afdelingsverhouding te laten voortbestaan (zie par. 17.12.6);
in de gevallen die in de statuten en reglementen van de hoofdvereniging en/of
f.
de afdeling-rechtspersoon worden genoemd (zie par. 17.12.9);
g. ingeval niet meer aan de vereisten voor het ontstaan van een afdeling wordt
voldaan (zie par. 17.12.10).
17.12.3 Einde van de hoofdvereniging en van de afdeling-rechtspersoon
De wet regelt niets over het einde van een rechtspersoon, maar beperkt zich tot
het spreken over de daaraan voorafgaande fase: de ontbinding van een rechtspersoon
(zie par. 24.1 e.v.). Wel is uit de wet af te leiden dat als de vereffening van een
ontbonden rechtspersoon teneinde is, ook de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Dit betekent dat dit einde intreedt:
a. door opheffing van een faillissement zonder vereffening wegens de toestand
van de boedel;
55.
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d.

17.12

door uitkering van het batig saldo;
door uitbetaling van de laatste bate aan een schuldeiser als er een tekort is;
in geval van omzetting van een rechtspersoon, ook zonder vereffening.

De beëindiging van de hoofdvereniging of van een afdeling-rechtspersoon doet in
beginsel alle gevolgen van de afdelingsverhouding teniet voor de toekomst.56
17.12.4 Ontbinding van de hoofdvereniging
Het in par. 17.11.1 e.v. gestelde met betrekking tot het tenietgaan van een afdelingniet-rechtspersoon geldt ook voor een afdeling-rechtspersoon: de afdeling-rechtspersoon blijft als afdeling voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen van de ontbonden hoofdvereniging nodig is.
De ontbinding van de hoofdvereniging kan voor de afdeling-rechtspersoon die blijft
voortbestaan als rechtspersoon problemen met zich brengen. Zo zullen veelal
aanpassingen in de statuten van een afdeling-rechtspersoon moeten plaatsvinden
om bepaalde taken die de hoofdvereniging ten aanzien van de afdeling had, te regelen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de hoofdvereniging het recht van bindende
voordracht had met betrekking tot de benoeming van bestuurders, of zelfs het
recht had bestuurders te benoemen (zie echter par. 9.1.6). Na ontbinding van de
hoofdvereniging zal de hoofdvereniging in het algemeen die taken niet kunnen
blijven uitoefenen. De problemen die dan ontstaan zijn nagenoeg gelijk aan die
welke ontstaan bij het einde van de afdelingsverhouding in geval van opzegging
door de hoofdvereniging of door een afdeling-rechtspersoon (zie par. 17.12.6).
Het feit dat een vereniging afdeling van een hoofdvereniging is, heeft geen gevolgen
voor de duur van die afdeling-rechtspersoon. De wet biedt de mogelijkheid om in
de statuten de bepaling op te nemen: ‘De vereniging (bedoeld is de afdeling) wordt
ontbonden bij ontbinding van de vereniging (...) (waarmee dan de hoofdvereniging
is bedoeld).’ Zo’n bepaling is echter niet wenselijk.57 In het kader van de zelfstandigheid van een afdeling-rechtspersoon zal het naar alle waarschijnlijkheid zó zijn
dat de afdeling-rechtspersoon van de faciliteiten van de hoofdvereniging gebruik
wil maken, maar haar voortbestaan niet aan dat van de laatstgenoemde wil verbinden.58
17.12.5 Ontbinding van een afdeling-rechtspersoon
Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit voor vereffening van zijn vermogen nodig is. Daarmee is het enige doel dat hij nog kan nastreven gegeven: te komen tot vereffening van zijn vermogen. Dit gewijzigde doel
heeft tot gevolg dat de afdeling in het algemeen niet meer kan functioneren in de
hoofdvereniging.
Het overlijden van een natuurlijk persoon heeft in beginsel het einde van een lidmaatschap van die persoon als gevolg. Naar analogie daarvan wordt aangenomen
dat ontbinding van een afdeling-rechtspersoon ook beëindiging van de afdelings56.
57.
58.

Zie Stille 1986, par. 20.1.
Dijk & Van der Ploeg 2013, nr. 11.2.4 onder b, betwisten de mogelijkheid dat de hoofdvereniging
een afdeling-vereniging kan dwingen een besluit tot ontbinding te nemen.
Zie Stille 1986, par. 20.2.2.
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verhouding met zich brengt, tenzij de hoofdvereniging bij de liquidatie van de
ontbonden afdeling-rechtspersoon nog een taak heeft of kan hebben.59
17.12.6 Het einde van de afdelingsverhouding door wederzijdse toestemming
of opzegging
Het is mogelijk dat een afdeling-rechtspersoon niets meer ziet in de activiteiten
van de hoofdvereniging en op grond daarvan uit het afdelingsverband stapt. Een
afdelingsverhouding kan (als het ware door opzegging) beëindigd worden. Op grond
van de zelfstandigheid van de afdeling-rechtspersoon zal zij te allen tijde daartoe
de mogelijkheid moeten hebben. Evenzeer geldt dit voor de hoofdvereniging. Zijn
regels tot beëindiging van een afdelingsverhouding niet in de respectieve statuten
en reglementen opgenomen, dan is het niet gemakkelijk voor deze beëindiging
concrete regels aan te geven. Beëindiging mag nooit onmogelijk zijn.60 Het is in
strijd met de zelfstandigheid van zo’n afdeling als rechtspersoon om een ‘eeuwige’
band met de hoofdvereniging te verlangen.
Een besluit tot beëindiging van een afdelingsverhouding zal evenwel ook steeds
beïnvloed moeten worden door de redelijkheid en billijkheid. Dat betekent dat een
hoofdvereniging die een dergelijk besluit neemt, de belangen van een afdelingrechtspersoon zal moeten laten meetellen. Hetzelfde geldt ingeval het initiatief bij
een afdeling-rechtspersoon ligt.
Het is duidelijk dat indien de organisatorische bepalingen van de hoofdvereniging
respectievelijk van een afdeling-rechtspersoon niet meer zijn ingericht op een afdelingsverhouding, er voor een afdeling respectievelijk voor het zijn van afdeling
van een rechtspersoon, geen plaats meer is. Worden in de statuten en reglementen
zodanige wijzigingen aangebracht dat daardoor strijd ontstaat met de regeling van
de verhouding tussen de verschillende lidmaatschappen (zie par. 17.7.5), dan heeft
een dergelijke wijziging dus vanzelf het einde van een afdelingsverhouding tot
gevolg. Hetzelfde geldt indien niet meer aan de eisen voor het ontstaan van een
afdeling (zie par. 17.2.6) wordt voldaan.61
17.12.7 De naam van de zich vrijmakende afdeling
De naam van een afdeling-rechtspersoon die zich uit een afdelingsverband vrijmaakt
of daaruit door de hoofdvereniging wordt verwijderd, zal moeten worden gewijzigd
in die zin dat daaruit niet meer kan blijken dat ten aanzien van de hoofdvereniging
een afdelingsverhouding bestaat. Onder de huidige wetgeving zal een in gebreke
blijven op dit punt in rechte kunnen worden aangevochten op grond van onrechtmatige daad en – onder omstandigheden – uit wanprestatie.
Het is niet ondenkbaar dat niet de afdeling, maar de hoofdvereniging bij de losmaking haar naam moet wijzigen. Bepalend kan zijn het antwoord op de vraag voor
wie wijziging het meest bezwarend is.

59.
60.

61.
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Zie Stille 1986, par. 20.2.2.
Zie in gelijke zin: Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2777, in zoverre
bekrachtigend Rb. Zeeland-West-Brabant 8 januari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:290, JBN 2014/1154, m.nt. H. Koster.
Zie Stille 1986, par. 20.3.
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17.12.8 Noodzakelijke statutenwijziging
Als een afdelingsverhouding ten einde loopt, zal dit een statutenwijziging met zich
moeten brengen, in ieder geval bij de afdeling-rechtspersoon, maar in sommige
gevallen ook bij de hoofdvereniging. In de statuten van zo’n afdeling-rechtspersoon
kan zijn vermeld dat voor deze wijziging de goedkeuring, enzovoort vereist is van
bijvoorbeeld de hoofdvereniging.
Beëindiging met wederzijds goedvinden
In geval van beëindiging met wederzijds goedvinden is sprake van een (soort)
overeenkomst tot beëindiging. In deze overeenkomst moeten indien nodig toestemmingen tot statutenwijziging worden opgenomen. Zo’n overeenkomst wordt
waarschijnlijk gerealiseerd door aanpassing van de statuten van de bij de beëindiging
betrokken verenigingen, zij het dat de hoofdvereniging, indien zij verschillende
afdelingen kent, bij de beëindiging ten aanzien van één afdeling haar statuten niet
zal behoeven – en zelfs niet zal kunnen – aanpassen. De afdeling zelf zal deze
aanpassing moeten doorvoeren.
Eenzijdige beëindiging
De beëindiging van een afdelingsverhouding tegen de wil van de andere partij levert
meer problemen op. Komt de weigering tot beëindiging van de kant van de
hoofdvereniging, dan kan de afdeling-rechtspersoon de afdelingsverhouding steeds
beëindigen.62 Denkbaar is dat de statuten van de afdeling en die van de hoofdvereniging hiervoor regels geven. Zo kunnen met betrekking tot termijnen en gevolgen
en voorwaarden van opzegging statutaire bepalingen zijn vastgelegd.
Bij gebreke van een statutaire regeling zal opzegging kunnen geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Aansluiting kan worden gezocht bij de
termijn van opzegging van het lidmaatschap (zie par. 7.4.1 onder d en e).
Aangenomen zal moeten worden dat de financiële rechten en verplichtingen van
hoofdvereniging en afdeling ten opzichte van elkaar in dat tijdvak doorlopen,
tenzij uit de aard van deze rechten en verplichtingen voortvloeit dat daarvoor een
ander tijdvak moet gelden.
17.12.9 Regels met betrekking tot de gevolgen van de beëindiging
Statutaire voorzieningen in verband met de gevolgen van beëindiging van de afdelingsverhouding zullen aan de volgende punten aandacht moeten schenken:
– de gevallen waarin en door wie beëindiging van de afdelingsverhouding kan
worden gevorderd;
– de termijn die bij opzegging in acht moet worden genomen;
– de gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de hoofdvereniging jegens
de afdeling en omgekeerd;

62.

Zie in gelijke zin: Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2777, RN 2014/97
en JONDR 2014/1144, in zoverre bekrachtigend Rb. Zeeland-West-Brabant 8 januari 2014,
ECLI:NL:RBZWB:2014:290, JBN 2014/11-54, m.nt. H. Koster.
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het gebruik van (elementen van) de naam van de hoofdvereniging door de
afdeling;
de taken van de hoofdvereniging ten behoeve van de afdeling.

Deze regelingen maken, doordat zij in de statuten van de hoofdvereniging en de
afdelingen worden opgenomen, deel uit van de afdelingsverhouding.63
17.12.10 Het wegvallen van de ontstaansvereisten
Hier kan worden volstaan met een verwijzing naar par. 17.11.4, waarin is aangegeven dat het wegvallen van een of meer ontstaansvereisten voor de afdeling het
einde van de afdeling-niet-rechtspersoon met zich brengt.
Iets dergelijks doet zich voor bij een afdeling-rechtspersoon, met dien verstande
dat de afdeling-rechtspersoon niet tenietgaat (noch wordt ontbonden, tenzij de
statuten een zodanige regeling bevatten), maar dat de afdelingsverhouding wordt
beëindigd.64
17.12.11 Gevolgen van het einde van de afdelingsverhouding in verband met
lidmaatschap
Bij de afdeling met rechtspersoonlijkheid kan het herindelen van de leden van een
opgeheven afdeling problemen met zich brengen. Dit is met name het geval indien
alle leden van de hoofdvereniging (behoren te) zijn ingedeeld in regionale afdelingen. Immers, hun herindeling hangt mede af van hun toelating als lid van een van
de overige afdelingen-rechtspersoon. Deze moeilijkheden zijn op verschillende
manieren op te vangen. Allereerst kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt, door in de statuten van de (overige) afdelingen-rechtspersoon
te bepalen dat in zo’n geval (bijvoorbeeld het bestuur van) de hoofdvereniging kan
beslissen over de toelating als lid van zo’n afdeling-rechtspersoon. Ook kan in de
statuten van iedere afdeling-rechtspersoon bepaald worden dat leden van de
hoofdvereniging zich kunnen aanmelden als lid nadat de afdeling waartoe zij behoorden geen afdeling van de hoofdvereniging meer is. Een andere oplossing is
dat de leden reeds bij hun toetreding tot de hoofdvereniging een verklaring tekenen
waarbij zij bij reorganisatie van de hoofdvereniging waarbij hun afdeling verdwijnt,
aan het bevoegde orgaan van de hoofdvereniging volmacht (opdracht) geven hen
aan te melden bij de alsdan daarvoor het meest in aanmerking komende afdelingrechtspersoon. In combinatie met de toelating door het bestuur van de hoofdvereniging biedt dit een goede oplossing.
17.13

De federatie

17.13.1 Algemeen
De term federatie komt in de wet niet voor, maar vrij algemeen wordt er bij dit
begrip van uitgegaan dat het gaat om een aantal verenigingen (dus rechtspersonen)
63.
64.
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Zie Stille 1986, par. 20.4.
Zie Stille 1986, par. 20.5.
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die zich bij elkaar hebben aangesloten door lid te worden van een overkoepelende
vereniging (zie voorbeeld 4 in de figuur in par. 17.1.6).65 Juridisch doen zich bij
een federatie dan ook geen andere problemen voor dan bij een gewone vereniging
met natuurlijke personen als leden.
17.13.2 Aandachtspunten
Op enkele punten behoeven de statuten van de overkoepelende vereniging enige
aandacht. Zo zal, om louter praktische redenen, gebruik moeten worden gemaakt
van de mogelijkheid om in de statuten af te wijken van de wettelijke regeling dat
het bestuur van de vereniging uit de leden moet worden benoemd. Het verdient
dan aanbeveling om de benoeming van natuurlijke personen als bestuursleden
mogelijk te maken. Desgewenst kan dan van die personen een bijzondere hoedanigheid worden verlangd, zoals het lidmaatschap (van het bestuur) van een lidvereniging.
Voorts dient het stemrecht in de overkoepelende vereniging bijzondere regeling.
Immers, het is verdedigbaar dat een lid-vereniging met veel leden, meer stemmen
in de overkoepelende vereniging heeft dan een lid-vereniging met minder leden.
En tot slot dient het aan een lid-vereniging toekomende recht van toegang tot de
algemene vergadering nader te worden geregeld.

65.

Dijk & Van der Ploeg 2013, nr. 11.3.
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Hoofdstuk 18
De coöperatie
Dr. G.J.H. van der Sangen

18.1

Inleiding

De wettelijke regeling van de rechtsvorm van de coöperatie gaat terug tot 1876,
het jaar waarin de eerste wettelijke regeling van de coöperatieve vereniging tot
stand kwam. In 1925 volgde een grondige herziening van de wettelijke regeling.
De wettelijke regeling van de coöperatieve vereniging – zoals de coöperatie toen
nog werd genoemd – uit 1925 heeft model gestaan voor vele bepalingen zoals
deze thans nog in het gewone verenigingsrecht en het coöperatierecht te vinden
zijn. Deze korte historische introductie1 verklaart ook waarom de coöperatie op
dit moment wettelijk geregeld is in twee verschillende titels van Boek 2 BW. Op
de coöperatie zijn de specifieke regels van titel 3 van Boek 2 BW inzake de coöperatie van toepassing alsook de bepalingen van titel 2 van Boek 2 BW inzake de
vereniging voor zover daar in titel 3 van Boek 2 BW niet van wordt afgeweken.2
De toepassing van de coöperatie is in de praktijk zeer divers. Onder het ‘klassieke’
gebruik van de coöperatie rangschikken wij met name landbouwcoöperaties, kredietcoöperaties en verschillende inkooporganisaties. Ook wordt de rechtsvorm
steeds meer gebruikt als samenwerkingsvorm in de zorg- en onderwijssector en
door samenwerkende zzp’ers. De laatste jaren is de energiecoöperatie in opkomst.
De zogenoemde consumentencoöperatie en de werknemerscoöperatie komen
slechts sporadisch voor. Een aanzienlijke groei van het aantal coöperaties over de
afgelopen tien jaar werd veroorzaakt door de aan de rechtsvorm verbonden fiscale
voordelen.3 Zo was tot 1 januari 2012 de coöperatie in het geheel niet onderworpen
aan de heffing van dividendbelasting.4 Ook de voorwaarden voor toepassing van
de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn ruimer dan die voor
de N.V. en de B.V. en onder omstandigheden is de uitgekeerde jaarwinst van een
coöperatie aftrekbaar van de winst in de vennootschapsbelasting. Internationaal
gezien wordt de organisatievorm van de coöperatie gepropageerd door de Verenigde
Naties als maatschappelijk middel om de economische en sociale positie van burgers
te verbeteren en ook in verband gebracht met normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.5 De Nederlandse wettelijke regeling van de coöperatie staat
1.

2.
3.
4.
5.

Zie voor een volledig overzicht Van der Sangen 1999, hoofdstuk 3. Zie voorts Asser/Rensen 2-III*
2017/210 en 2012/215. Zie voorts Koster 2013, p. 62-69. Zie voor een actueel overzicht m.b.t. de
coöperatie als rechtsvorm: Beudeker e.a./Nijland & Zaman, De coöperatie anno 2017 (Ars Notariatus
166), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
Zie art. 2:53a BW. Uitgezonderd zijn art. 2:26 lid 3 BW inzake het uitkeringsverbod en art. 2:44
lid 2 BW inzake de voor de vereniging geldende regel van vertegenwoordiging.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/228, Van der Bijl 2010, p. 130 e.v. en, vanuit fiscaal perspectief,
Nillesen & Van den Hurk 2012, p. 430-437.
Het gebruik van de coöperatie om aan de heffing van dividendbelasting te ontkomen wordt overigens
door de fiscale wetgever verder aan banden gelegd.
Zie hierover Van der Sangen 2012, p. 438-449.
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echter neutraal ten opzichte van ideële, sociale en maatschappelijke doelstellingen.
De coöperatie is in de eerste plaats een vorm van een economische samenwerking
van de bij de coöperatie aangesloten leden. Het is aan de oprichters en latere leden
om de coöperatie mede met een ander dan economisch doel in te richten. De wettelijke regeling gaat er echter van uit dat de coöperatie steeds een onderneming
drijft ten behoeve van de leden.
18.2

Plaats van de coöperatie in het menu van rechtsvormen

De coöperatie is samen met de onderlinge waarborgmaatschappij – een bijzondere
toepassing van de coöperatieve organisatievorm die de wetgever uitsluitend toestaat
om verzekeringsovereenkomsten te sluiten met leden – geregeld in Boek 2 BW
bij de rechtspersonen (zie art. 2:3 BW). De coöperatie is in de eerste plaats rechtspersoon. De wetgever drukt dat minder juist uit door in art. 2:53 lid 1 BW te spreken
van ‘een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging’. Aangenomen moet
echter worden dat de coöperatie en de vereniging aparte rechtsvormen met
rechtspersoonlijkheid zijn, hetgeen van belang is voor de regels voor juridische
omzetting van rechtspersonen en de mogelijkheid van juridische fusie.6 Daarmee
is ook aangegeven dat op de coöperatie de regels van toepassing zijn die voor
rechtspersonen in het algemeen gelden. De specifieke regels van het rechtspersonenrecht die voor de coöperatie van belang zijn, komen hierna aan bod. Op deze
plaats wijden wij enkele woorden aan het feit dat een coöperatie rechtspersoon is.
De rechtspersoonlijkheid van de coöperatie brengt met zich dat de coöperatie eigen
rechten en verplichtingen heeft door het aangaan van overeenkomsten met derden
of doordat jegens de coöperatie onrechtmatig wordt gehandeld of doordat de
coöperatie zelf onrechtmatig handelt jegens derden. In de regel wordt de coöperatie
in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.7 Dat uitgangspunt heeft
een aantal ingrijpende consequenties. Wensen leden/oprichters samen te werken
in een coöperatie, dan zijn zij niet gerechtigd te beschikken over de activa van de
coöperatie. Ook niet als alle leden het daarmee eens zouden zijn. Het bestuur van
de coöperatie heeft tot wettelijke taak het vermogen van de coöperatie mede in
stand te houden voor anderen die daarbij belang hebben, bijvoorbeeld bestaande
crediteuren of werknemers van de coöperatie. Dit blijkt ook uit art. 2:23b lid 1 BW:
in geval van ontbinding van de coöperatie komt het liquidatieoverschot toe aan
degenen die daartoe gerechtigd zijn volgens de statuten, of aan de leden. Een liquidatieoverschot impliceert dat alle bestaande crediteuren ten tijde van ontbinding
uit het te gelde gemaakte actief van de ontbonden coöperatie zijn voldaan.8 Dat
een coöperatie een rechtspersoon is, betekent ook dat de leden noch individueel
noch als algemene ledenvergadering een vordering kunnen instellen jegens bestuurders of derden die schade aan de coöperatie hebben toegebracht. Dat is slechts anders indien de leden rechtstreeks in hun eigen vermogen schade hebben geleden
door de onrechtmatige gedraging van een bestuurder of een derde en rechtstreeks
jegens hen een zorgvuldigheidsnorm is overschreden.9 Dat uitgangspunt geldt ook
6.
7.
8.
9.
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Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 9.
Zie art. 2:44 BW, waarbij echter lid 2 niet van toepassing is op de coöperatie gezien art. 2:53a BW.
Zie over de ontbinding en vereffening hoofdstuk 24 en 25.
Vgl. het arrest van de Hoge Raad inzake Heino Krause (HR 13 oktober 2000, NJ 2000/699). Mogelijkheden zijn er wel op grond van onrechtmatige daad door HR 20 juni 2008, NJ 2009/21 (Willemsen/NOM):
een bestuurder die ernstig verwijtbaar handelt in strijd met de statuten – en de wet – die beoogt
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indien de coöperatie de exploitatieoverschotten dan wel -verliezen een op een
doorbelast aan de leden. Een dergelijke verlengstukcoöperatie geniet fiscaal bepaalde
voordelen, maar geldt civielrechtelijk als een afzonderlijke rechtspersoon.
De positieve kant van de rechtspersoonlijkheid is dat anders dan bij de personenvennootschappen, waar de vennoten in de regel wel persoonlijk aansprakelijk zijn
voor de verbintenissen van een vennootschap,10 de leden van een coöperatie niet
persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de coöperatie. Dat wordt niet
anders in het geval de coöperatie door het leven gaat als een coöperatie met een
wettelijke of beperkte aansprakelijkheid. Deze vormen van aansprakelijkheid, genoemd in art. 2:55 en 2:56 BW, gelden slechts in geval van ontbinding (bijvoorbeeld
door faillissement of vrijwillig) en slechts jegens de vereffenaar van de ontbonden
coöperatie. Een wettelijke of beperkte aansprakelijkheid vestigt derhalve geen
persoonlijke aansprakelijkheid van de leden voor de nakoming van vorderingen
van individuele crediteuren van de coöperatie, maar slechts een verplichting tot
aanzuivering van respectievelijk tot een bijdrage in het liquidatietekort jegens de
rechtspersoon.11
De coöperatie neemt binnen de rechtspersonen van Boek 2 BW een tussenpositie
in tussen vereniging en stichting aan de ene kant en N.V. en B.V. aan de andere
kant. De interne organisatie volgt de structuur van de gewone vereniging, maar de
coöperatie heeft als een op winst gerichte organisatie die een onderneming drijft,
ook duidelijk vennootschapsrechtelijke trekken.12 Een coöperatie is dan ook subjectief belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting, zij het dat
onder strikte voorwaarden uitkeringen aan de leden in het kader van het zakelijk
verkeer aftrekbaar zijn als verlengstukwinst van de vennootschapsbelasting. Wettelijk kenmerk van de coöperatie is immers dat een onderneming wordt gedreven
ten behoeve van de aangesloten leden. Dat is ook de reden waarom in de titel over
de coöperatie in art. 2:53a lid 1 BW het voor de vereniging geldende verbod van
art. 2:26 lid 3 BW om winst uit te keren, niet van toepassing is op de coöperatie.
Een coöperatie kan derhalve, anders dan de vereniging, winst uitkeren aan haar
leden.13 De statuten kunnen echter ook bepalen dat het voordeel van het lidmaatschap op een andere wijze aan de leden opkomt in de vorm van kortingen en/of
terugbetalingen. Maar toelaatbaar is ook dat de leden geen enkel direct financieel
voordeel hebben naast het recht om gebruik te maken van de dienstverlening van
de coöperatie. In dit verband is het van belang dat de wet, anders dan bij de N.V.
en de B.V., ook geen bepaling over de winstbestemming bevat. De bestemming van
de winst – ook wel aangeduid als ‘exploitatieresultaat’ – dient te worden geregeld
in de statuten. Dat betekent dat de leden niet op grond van de wet recht hebben
op uitkering van een eventueel jaaroverschot. Daarvoor is een statutaire bepaling

10.
11.
12.
13.

de leden in het bijzonder te beschermen, handelt jegens deze leden specifiek onzorgvuldig. Met
Asser/Rensen 2-III* 2017/214 zijn wij van mening dat deze norm voor alle rechtspersonen geldt.
Voor de maatschap volgens art. 7A:1680 BW in beginsel naar gelijke delen, voor de v.o.f. volgens
art. 18 WvK hoofdelijk.
Zie hierover Van der Sangen 1999, p. 277-299.
Asser/Rensen 2-III* 2017/213.
Van der Sangen 1999, p. 363 e.v. en Asser/Rensen 2-III* 2017/225.
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PLAATS VAN DE COÖPERATIE IN HET MENU VAN RECHTSVORMEN

vereist.14 Art. 2:27 lid 4 onderdeel f jo. art. 2:53a lid 1 BW verplicht slechts tot een
statutaire regeling voor de bestemming van een batig saldo bij ontbinding.
Op het bijzondere karakter van de onderlinge waarborgmaatschappij als een cooperatieve rechtsvorm die als bijzonder kenmerk heeft dat zij uitsluitend overeenkomsten van verzekering kan aangaan met haar leden, werd hierboven reeds gewezen.
Net als bij de N.V. en de B.V. heeft de wetgever regels opgesteld voor grote coöperaties
en onderlinge waarborgmaatschappijen waarbij in de regel 100 of meer werknemers
werkzaam zijn, die een eigen vermogen hebben van minstens € 16 miljoen en
waarbij een ondernemingsraad is ingesteld (vgl. art. 2:63b BW).15 Deze structuurcooperaties moeten voldoen aan afdeling 2 van titel 3 van Boek 2 BW: zij dienen een
verplichte raad van commissarissen te hebben met speciale bevoegdheden16 waarbij
de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op de benoeming van leden van de
raad van commissarissen. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij
zijn overigens onderscheiden rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, hetgeen
van belang is voor de toepassing van de regels van de juridische omzetting en de
juridische fusie.17 De coöperatie vertoont ook gelijkenis met het Europees Economisch Samenwerkingsverband (hierna: EESV), hetgeen blijkt uit het feit dat een
EESV zich juridisch kan omzetten in een coöperatie en vice versa.18 Voor een
grensoverschrijdende samenwerking en grensoverschrijdende juridische fusie van
coöperaties binnen de EU bestaat er een apart Statuut voor de Europese Coöperatieve Vennootschap (ECV), neergelegd in een Europese verordening, en een aparte
richtlijn over de medezeggenschap van werknemers in een ECV. Deze zijn geïmplementeerd in een uitvoeringswet ECV en in de Wet rol werknemers bij Europese
rechtspersonen.19 De ECV wordt tot dusverre in Nederland slechts in een enkel
geval gebruikt.20
Sinds 1 oktober 2012 zijn de regels voor de B.V. aanmerkelijk versoepeld.21 Het
gaat hierbij met name om de afschaffing van de regels van de kapitaalbescherming
bij oprichting van een B.V. en om een grotere mate van flexibiliteit bij de vormgeving van de aandelenstructuur, waaronder de mogelijkheid om verschillende
soorten aandelen met en zonder stem- of winstrecht te introduceren en om aan
aandeelhouders extra verplichtingen te kunnen opleggen die verder gaan dan de
stortingsplicht op de aandelen. Deze grotere flexibiliteit van de B.V. biedt de moge14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
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In andere zin Kemperink 2006, p. 233, die verdedigt dat leden van een coöperatie altijd gerechtigd
zijn tot uitkering van de jaarwinst. De Rabobank Groep is een voorbeeld waarin de leden nooit
gerechtigd waren en zijn tot de uitkering van de jaarwinst. Zie hierover Van der Sangen 2012,
p. 445 en Asser/Rensen 2-III* 2017/225.
Zie over de structuurregeling voor coöperaties Asser/Rensen 2-III* 2017/261 e.v. en daar aangehaalde
literatuur, alsmede Van Solinge 2012, p. 418-423.
Het gaat in het bijzonder om de bevoegdheid bepaalde majeure bestuursbesluiten vooraf goed te
keuren. Zie art. 2:63j BW. Bij coöperaties blijft de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders liggen bij de algemene ledenvergadering.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 9.
Zie art. 8 Uitvoeringswet EESV-Verordening. Overigens bestaat die mogelijkheid niet voor de onderlinge waarborgmaatschappij. Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/523.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017, hoofdstuk 7 en Van Veen 2006.
Ook in Europa is de rechtsvorm nog geen succes. Zie voor een analyse van het geringe gebruik van
de SCE in Nederland: Van der Sangen 2010, p. 779-801.
Zie Schwarz 2012.
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lijkheid de statuten van een B.V. in te richten als coöperatieve samenwerkingsvorm.22 Daarnaast is de afschaffing van het minimumkapitaal bij oprichting van
de B.V. en de versoepeling van de regels met betrekking tot kapitaalbescherming
bij oprichting van een B.V. een reden om het gebruik van de rechtsvorm van de
coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) voor met name startende ondernemingen, samenwerkende zzp’ers en ondernemingen in het MKB goed af te
wegen tegen de voor- en nadelen van de maatschap, vennootschap onder firma,
commanditaire vennootschap en de flex-B.V.23 Daarbij spelen ook fiscale aspecten
een belangrijke rol.
18.3

Wettelijke regeling en kenmerken

18.3.1

Wettelijke omschrijving en wettelijk voorgeschreven doel

De coöperatie wordt in art. 2:53 lid 1 BW omschreven als een bij notariële akte als
coöperatie opgerichte vereniging die zich blijkens haar statuten ten doel stelt te
voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten met
hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van hen uitoefent of doet
uitoefenen. Een soortgelijke wettelijke omschrijving toegesneden op het coöperatieve verzekeringsbedrijf is opgenomen in lid 2 voor de onderlinge waarborgmaatschappij. De wettelijke omschrijving van de coöperatie kent evenals de vereniging
en de stichting door de wetgever als zodanig bedoelde materiële kenmerken. Aanvankelijk – en wel vóór 1989 – was de gedachte dat een opgerichte coöperatie die
niet beantwoordde aan de materiële kenmerken, niet had te gelden als coöperatie,
maar als een vorm van vereniging. Dit systeem is echter in 1989 verlaten en thans
heeft een coöperatie die bij notariële akte is opgericht, te gelden als coöperatie.24
Voldoet een coöperatie echter niet aan de wettelijke omschrijving van art. 2:53 lid
1 BW, dan bestaat het risico dat de coöperatie op verzoek van een belanghebbende
wordt ontbonden door de rechtbank (art. 2:21 lid 1 onderdeel c BW). Dat risico is
in de praktijk echter gering omdat de inrichtingsvrijheid groot is en de notaris zal
beoordelen of de coöperatie voldoet aan de wettelijke omschrijving; bovendien
wordt de ontbinding niet uitgesproken door de rechtbank dan nadat de coöperatie
de gelegenheid is geboden zich te conformeren aan de wettelijke omschrijving dan
wel zich om te zetten in een andere rechtsvorm.25 Dat neemt echter niet weg dat
een coöperatie wel aan de materiële kenmerken van art. 2:53 lid 1 BW moet voldoen.
In de wettelijke omschrijving zijn vier materiële kenmerken te onderscheiden:26

22.

23.
24.
25.
26.

Zie hierover M.A.B. Verstraten, ‘De coöperatieve joint venture’, Ondernemingsrecht 2016/47, p. 219223 en G.J.C. Rensen, ‘Aandelen en aandeelhouders’, in: B. Bier e.a. (red.), Handboek Notarieel Ondernemingsrecht, B.V. en N.V., Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 154 e.v.
Zie daarover reeds in 1997, Van der Sangen 1997, p. 37-42. Zie voorts Zaman & Grapperhaus 2011,
p. 9-17.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 50.
In gelijke zin Van der Bijl 2010, p. 130 e.v.
Ontleend aan Van der Sangen 1999, hoofdstuk 4. Zie ook Asser/Rensen 2-III* 2017/220-225 en Dijk
& Van der Ploeg 2013, p. 36-39. Zie voorts Van der Sangen, GS Rechtspersonen, ‘De coöperatie’, art.
2:53 BW.
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De coöperatie moet – hetgeen uit de statutaire doelomschrijving moet blijken – voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden.
De coöperatie moet dat doen door met de leden overeenkomsten aan te gaan
van het soort waarvoor de coöperatie gezien haar doelstelling is opgericht.
De coöperatie moet om in de stoffelijke behoeften te voorzien een bedrijf uitoefenen of doen uitoefenen.
De voordelen van de activiteiten moeten ten voordeel strekken van de leden.
Dit wordt afgeleid uit de woorden ‘te hunnen behoeve’.

Daarnaast volgt uit art. 2:53 lid 3 en 4 BW dat de coöperatie in beginsel een besloten
karakter heeft en haar activiteiten uitsluitend dient te richten op de behartiging
van de stoffelijke belangen van de leden door met hen overeenkomsten aan te
gaan. De coöperatie fungeert in economische zin als een soort verlengstuk van de
activiteiten van de aangesloten leden en dient daaraan dienstbaar te zijn. We zullen
hieronder elk van de materiële kenmerken kort toelichten.
18.3.2

Voorzien in de stoffelijke behoeften

De wet schrijft voor dat uit de statuten blijkt dat het doel van de coöperatie is in
bepaalde stoffelijke behoeften van de leden te voorzien. Met dit kenmerk heeft de
wetgever beoogd de coöperatie te onderscheiden van de vereniging. Het lidmaatschap van een coöperatie moet de leden derhalve tot voordeel strekken in economische zin. Dat kan op verschillende wijzen: de coöperatie kan winst uitkeren, de
coöperatie kan aan de leden diensten verlenen op basis van reëel gemaakte kosten
en deze doorberekenen, delen van het exploitatieoverschot terugbetalen aan de
leden in de vorm van kortingen en nabetalingen, maar het kan ook bestaan uit
het besparen van kosten doordat de coöperatie activiteiten door schaalgrootte en
specialisatie op gunstiger condities kan verrichten dan de aangesloten leden ieder
afzonderlijk. Waar het om gaat, is dat de bedrijfsuitoefening van de coöperatie van
economisch voordeel is voor de aangesloten leden. Over de wijze waarop dat binnen
de coöperatie geschiedt en op welke wijze dat vorm wordt gegeven in de statuten,
bestaat een grote mate van vrijheid voor de oprichters respectievelijk de leden.27
18.3.3

Krachtens overeenkomsten

De wetgever gaat ervan uit dat ter bereiking van de wettelijke doelstelling de
coöperatie met de leden overeenkomsten aangaat. De aard van die overeenkomsten
bepaalt het karakter van de coöperatie. Bovendien blijkt hieruit dat de coöperatie
met haar leden een voor de huishoudingen van de leden relevant zakelijk verkeer
moet onderhouden. Welke inhoud deze overeenkomsten moeten hebben, wordt
niet door de wet voorgeschreven. Het kan gaan om overeenkomsten tot levering
van agrarische producten die ter verwerking worden aangeboden aan de coöperatie
en die vervolgens door de coöperatie worden verkocht, maar ook om overeenkomsten van kredietverschaffing of van andere financiële diensten. De overeenkomsten
kunnen ook betrekking hebben op het verstrekken van een bepaalde dienstverlening
27.
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Zoals gezegd wordt door Kemperink een andere contraire opvatting verdedigd. Zie Kemperink 2006,
p. 233.
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door de coöperatie aan de leden. De wettelijke omschrijving gaat ervan uit dat er
overeenkomsten bestaan tussen de coöperatie en de leden, maar niet is vereist dat
er steeds nieuwe individuele overeenkomsten worden aangegaan. Men kan het
ook zo zien dat het lidmaatschap het recht met zich brengt om met de coöperatie
een zakelijk verkeer te onderhouden – soms zelfs een plicht af hankelijk van de
statuten – waarvan de voorwaarden zijn opgenomen of beschreven in een reglement. In de tweede plaats is niet vereist dat de coöperatie zelf enig zakelijk verkeer
onderhoudt of overeenkomsten sluit met de leden. Toegestaan wordt namelijk dat
het zakelijk verkeer of het sluiten van overeenkomsten met de leden plaatsvindt
door een dochtermaatschappij van de coöperatie, hetgeen kan worden afgeleid uit
de woorden ‘krachtens’ en ‘doen uitoefenen’ in de wettelijke omschrijving.28 In
dit verband is het minder juist om ten aanzien van het materiële kenmerk van het
sluiten van overeenkomsten met de leden te spreken van ledencontracten. Dit is een
term die in de regel wordt gebruikt voor de overeenkomsten die het bestuur van
een vereniging (en door de schakelbepaling van art. 2:53a BW ook van een coöperatie) ten behoeve of ten laste van de leden met derden sluit op de voet van art.
2:46 BW.
18.3.4

Uitoefenen of doen uitoefenen van een bedrijf

De coöperatie wordt geacht steeds een onderneming te drijven.29 Dat kan zij zelf
doen of via een dochtervennootschap. Vanuit die onderneming wordt voorzien in
de stoffelijke behoefte van de leden en worden de overeenkomsten gesloten of het
zakelijk verkeer aangegaan. Deze ondernemingsactiviteiten moeten dienstbaar zijn
aan de leden en hen economisch voordeel verschaffen. Ter bereiking van haar
doelstelling kan de coöperatie ook ondersteunende bedrijfsactiviteiten opstarten
die bijdragen aan het bereiken van het primaire doel van de coöperatie. Bijvoorbeeld
een kredietcoöperatie die ook gelden aantrekt door een spaarbedrijf in te richten,
maar ook een melkcoöperatie die zich begeeft op het terrein van de productie en
verkoop van frisdrank, of een suikerbietencoöperatie die zich toelegt op de productie
van industriële alcohol, of meer in het algemeen, het deelnemen of participeren
in andere marktpartijen. In de literatuur wordt dit laatste ook wel aangeduid als
tweedelijnsactiviteiten die doorgaans worden verricht in afzonderlijke dochterbedrijven.30 Zoals gezegd kan de bedrijfsuitoefening ook bestaan uit het besparen
van kosten. Een bekend voorbeeld hiervan was dat door het gebruik van een
coöperatie als tussenholding een dividenduitkering tussen moeder en dochter niet
werd belast met dividendbelasting omdat een coöperatie niet onderworpen was
aan de heffing van dividendbelasting. Zoals gezegd heeft de fiscale wetgever sinds

28.

29.
30.

Zie Van der Sangen 1999, p. 232 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 37. Asser/Rensen 2-III* 2017/221
houdt strikt vast aan het vereiste van afzonderlijke overeenkomsten, omdat dat in de wettekst staat.
Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 2:53 BW blijkt echter dat dit criterium nooit zo formeel
is bedoeld. Zie Van der Sangen 1999, p. 208-220, hetgeen overigens art. 2:59 BW in een vreemd
daglicht plaatst.
De inschrijvingsplicht van de coöperatie berust op art. 6 Hregw 2007. Zie echter ook art. 5 Hregw
2007.
Zie Van der Sangen 1999, p. 440, 441, 461 en 462.
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1 januari 2012 dit gebruik van de coöperatie om dividendbelasting te besparen aan
banden gelegd31 en verder aangescherpt met ingang van 1 januari 2018.32
18.3.5

Te hunnen behoeve

De coöperatie moet – zoveel was reeds duidelijk – tot economisch voordeel
strekken van de leden. Op welke wijze dat geschiedt, daarin bestaat een grote mate
van vrijheid. Zoals reeds aangestipt hebben leden niet op grond van de wet een
aanspraak op uitkering van een jaaroverschot. Daarin zullen de statuten uitdrukkelijk moeten voorzien. Ook is het mogelijk dat eventuele jaaroverschotten volledig
worden gereserveerd en pas tot uitkering komen in geval van beëindiging van het
lidmaatschap, mits de statuten daarin voorzien, of in geval van ontbinding op de
voet van art. 2:23b lid 1 BW. Het economisch voordeel kan ook bestaan in het geven
van restituties of kortingen aan de leden naar omvang van het zakelijk verkeer.
De wettelijke regeling verzet zich er niet tegen dat de leden worden verplicht om
op grond van de omvang van het zakelijk verkeer met de coöperatie bij te dragen
in de eigenvermogensvorming van de coöperatie en dat de leden op basis hiervan
een aanspraak krijgen op een uitkering van de jaarwinst of een aanspraak op een
op naam gestelde geïndividualiseerde eigenvermogensreserve. Mocht een coöperatie
willen overgaan tot de invoering van een verplichting voor de leden om bij te dragen
in de financiering van de coöperatie zoals hierboven aangeduid, dan volgt uit art.
2:27 lid 4 onderdeel f jo. art. 2:34a BW echter dat daarvoor een uitdrukkelijke statutaire grondslag aanwezig moet zijn.33 Een dergelijke regeling kan niet bij meerderheidsbesluit door de algemene ledenvergadering aan een lid worden opgelegd.
Het wordt overigens in strijd met de wettelijke regeling geacht indien de jaarwinst
of het liquidatiesaldo van een coöperatie in overwegende mate aan derden wordt
uitgekeerd. Financiering van de coöperatie met eigen vermogen verstrekt door
anderen dan niet-leden en waarbij er geen band bestaat met het zakelijk verkeer,
is derhalve beperkt mogelijk.34
18.3.6

Besloten karakter

De coöperatie is in beginsel een besloten rechtsvorm. De dienstverlening van de
coöperatie staat slechts open voor de aangesloten leden. Het besloten karakter van
de coöperatie blijkt uit het feit dat volgens de wettelijke omschrijving in art. 2:53
lid 1 BW de coöperatie overeenkomsten moet aangaan met de leden in het bedrijf
dat de coöperatie zelf uitoefent of via een dochtermaatschappij doet uitoefenen
teneinde te voorzien in de stoffelijke behoefte van de leden. De wettelijke regeling
gaat er verder van uit dat in beginsel slechts leden gebruik (kunnen) maken van
de coöperatie en dat er geen niet-gebruikende leden zijn. Van beide uitgangspunten
kan overigens worden afgeweken.
Art. 2:53 lid 3 BW staat toe dat in de statuten wordt bepaald dat de coöperatie ook
overeenkomsten kan afsluiten met niet-leden. In het vierde lid van art. 2:53 BW
31.
32.
33.
34.
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Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/228.
Waarover M. Beudeker & E.M.J. Kastrop, ‘Fiscaliteit en de coöperatie’, in: Beudeker e.a./Nijland &
Zaman, De coöperatie anno 2017 (Ars Notariatus 166), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 11-27.
Zie hierover Van der Sangen 1999, p. 192-196.
Zie hierover Van der Sangen 2012, p. 438-449 met verdere literatuurverwijzingen.
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wordt deze mogelijkheid begrensd in die zin dat het sluiten van overeenkomsten
met niet-leden niet van een dusdanige omvang mag zijn dat het ledenverkeer van
ondergeschikte betekenis wordt. In de literatuur35 wordt verdedigd dat het hier
niet gaat om een kwantitatief criterium en verder dat het verbod zich ook uitstrekt
over de dochtermaatschappij die het primaire bedrijf van de coöperatie doet uitoefenen.
Ook biedt de wettelijke regeling de mogelijkheid in de statuten leden toe te laten
die geen gebruikmaken van de dienstverlening waarvoor de coöperatie gezien haar
wettelijke omschrijving moet zijn opgericht. Dergelijke niet-gebruikende leden of
bijzondere leden kunnen worden geïntroduceerd door toepassing van art. 2:38 lid
3 BW, waaruit blijkt dat de wetgever die mogelijkheid heeft onderkend en daaraan
de consequentie verbonden heeft dat dergelijke bijzondere leden niet meer stemmen
kunnen uitoefenen in de algemene ledenvergadering dan de helft van de daadwerkelijk door de leden uitgebrachte stemmen. Deze voorziening biedt de mogelijkheid
om aan externe financiers zeggenschapsrechten toe te kennen binnen de coöperatie.36 Wezenlijk echter voor elke coöperatie is dat de leden over de kernbesluiten
beslissende zeggenschap behouden. Dat wordt ook wel de ledendominantie genoemd.
Dat uitgangspunt is voor de wetgever aanleiding geweest een op de coöperatie
toegesneden structuurregeling te maken waarin formeel de leden via de algemene
ledenvergadering en niet de raad van commissarissen – zoals bij het volledige
structuurregime voor de N.V. en de B.V. – het bestuur benoemen.37
18.4

Aanpalende regelingen

Op de coöperatie zijn de bepalingen van het verenigingsrecht van toepassing met
uitzondering van art. 2:26 lid 3 en art. 2:44 lid 2 BW. Dat betekent dat de interne
structuur van de coöperatie bepaald wordt door het verenigingsrecht en de daarbij
behorende verdeling van bevoegdheden en organen voor zover daarvan in de titel
van de coöperatie niet wordt afgeweken. Zo bevat de titel van de coöperatie de
mogelijkheid een facultatieve raad van commissarissen als orgaan in de statuten uit
te werken waaraan dan bepaalde wettelijke bevoegdheden worden toegekend.38
Ook voor de vaststelling van de jaarrekening kent de titel van de coöperatie een
aparte regeling in art. 2:58 BW. De integrale toepassing van het verenigingsrecht
betekent ook dat de regels van besluitvorming binnen de organen en de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene ledenvergadering en het bestuur gelijk zijn aan
de regels voor de vereniging. Op de coöperatie zijn verder als rechtspersoon de
volgende regelingen van toepassing:
– de algemene bepalingen van titel 1 Boek 2 BW, met daarin de verplichting
voor het bestuur van de coöperatie een boekhouding te voeren omtrent de
vermogenstoestand van de coöperatie (art. 2:10 BW);
– de regeling inzake juridische fusie en splitsing (art. 2:308 lid 1 BW);
35.
36.
37.
38.

Van der Sangen 1999, p. 229-234, Asser/Rensen 2-III* 2017/223 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 39.
Zie in soortgelijke zin Asser/Rensen 2-III* 2017/225 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 35 en 40.
Zie hierover Van der Sangen 2002, p. 100-105.
Indien het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen in de nabije toekomst wet wordt, zal
ook voor de coöperatie de mogelijkheid bestaan om te kiezen voor een toezichtmodel in de vorm
van een one tier board, waarbij de niet-uitvoerende bestuurders toezicht houden op de uitvoerende
bestuurders.
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het enquêterecht (art. 2:344 BW);
de regels voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag (art. 2:360
lid 1 jo. art. 2:361 lid 2 BW) en de plicht tot consolidatie (art. 2:406 BW) indien
de coöperatie aan het hoofd staat van een groep (art. 2:24b BW).

Daarnaast zijn op de coöperatie de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 van toepassing, hetgeen het bestuur verplicht de coöperatie te doen
inschrijven in het Handelsregister,39 alsmede de Wet op de ondernemingsraden
indien en voor zover zij in de regel meer dan 50 werknemers heeft. Een coöperatie
is verder als belastingplichtig lichaam onderworpen aan fiscale regelingen, in het
bijzonder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarin overigens een specifiek
voor de coöperatie gecreëerde aftrekmogelijkheid – de zogenoemde verlengstukaftrek van art. 9 Wet Vpb 1969 – is opgenomen.40 Ook is een coöperatie als onderneming onderworpen aan de regels van nationaal en Europees mededingingsrecht
aangezien ook door middel van samenwerking binnen een coöperatie de mededinging kan worden beperkt.41
18.5

Oprichting en omzetting

Een coöperatie wordt ingevolge art. 2:54 lid 1 BW opgericht door een meerzijdige
rechtshandeling bij notariële akte. Dat betekent dat een coöperatie dient te worden
opgericht door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. Niet is vereist
dat deze oprichters ook lid worden van of een functie bekleden in het bestuur van
de coöperatie. De naam van de coöperatie moet het woord ‘coöperatief’ bevatten
en aan het eind de aanduiding ‘W.A.’, ‘B.A.’ dan wel ‘U.A.’, hetgeen refereert aan
de mate waarin de leden jegens de vereffenaar aansprakelijk zijn voor een tekort
in geval van ontbinding. Overigens is het gebruik van de aanduiding ‘coöperatief’
beschermd door art. 2:63 BW en kan een coöperatie bij de rechter een verbod vragen
dat de aanduiding ‘coöperatief’ wordt gebruikt door ondernemingen die geen
coöperatie zijn. In de praktijk wordt hiervan echter geen gebruikgemaakt omdat
elke organisatie die door een notaris als coöperatie is opgericht zolang deze niet
ontbonden is of nietig is, als coöperatie heeft te gelden en het verbod niet is overtreden.
Een coöperatie is nietig indien de akte van oprichting niet door de notaris is ondertekend (art. 2:4 BW). We kennen derhalve niet zoals bij de vereniging in art. 2:30
BW de rechtsfiguur van de informele coöperatie.42 Alle andere oprichtingsgebreken
leiden niet tot nietigheid, maar slechts tot de mogelijkheid van ontbinding. Indien
een coöperatie blijkt te zijn opgericht door één persoon omdat er geen afspraak
tussen de oprichters bestaat of omdat die afspraak om andere redenen vernietigd
of ontbonden is, dan tast dit een eenmaal opgerichte coöperatie niet aan, zo blijkt
uit art. 2:4 lid 2 BW. Een coöperatie kan worden ontbonden op de voet van art.
2:21 lid 1 BW indien aan haar totstandkoming gebreken kleven, de statuten niet
aan de eisen der wet voldoen of zij niet onder de wettelijke omschrijving van de
39.
40.
41.
42.
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Zie art. 5 en 6 Hregw 2007.
Zie hierover uitgebreid met verdere literatuurverwijzingen Nillesen & Van den Hurk 2012.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/245 alsmede Gerbrandy & De Vries 2011.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/216 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 49.
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rechtsvorm valt. Zoals gezegd biedt lid 2 van art. 2:21 BW de mogelijkheid aan de
rechter om een termijn te stellen om de genoemde gebreken te verhelpen.43
In de praktijk komt het wel voor – met name bij het gebruik van de coöperatie
als tussenholding tussen een moeder- en dochtervennootschap – dat de coöperatie
vanaf de oprichting slechts één lid kent. Hoewel dat op gespannen voet staat met
het verenigingsmodel van de interne structuur van de coöperatie, wordt algemeen
aangenomen dat een dergelijke coöperatie juridisch toelaatbaar is. Een belangrijk
argument hiervoor is de bepaling van art. 2:19 lid 1 onderdeel d BW: ‘Een rechtspersoon wordt ontbonden bij het geheel ontbreken van leden’, waaruit wel wordt
afgeleid dat zolang er nog één lid over is, een coöperatie niet ontbonden hoeft te
worden.44
Een coöperatie kan zich op de voet van art. 2:18 BW omzetten in een andere
rechtspersoon van Boek 2 BW en vice versa. Ook kan een coöperatie worden omgezet
in een ECV en vice versa (art. 35 resp. art. 76 SCE-Vo.) of in een EESV en vice versa
(art. 8 Uitvoeringswet EESV-Vo.). Van deze laatste twee mogelijkheden wordt in de
praktijk tot dusverre geen gebruikgemaakt. Zie voor de omzetting van een coöperatie in een B.V. of N.V. ook art. 2:72/art. 2:183 lid 2 en 3 BW en voor de omzetting
van een N.V. of B.V. in een coöperatie art. 2:71/art. 2:181 BW. De rechtsvorm van
de coöperatie kan ook feitelijk veranderen doordat de coöperatie als verdwijnende
rechtspersoon optreedt in een juridische fusie met een andere rechtspersoon die
enig lid is van de coöperatie. Zie art. 2:310 lid 4 BW. Omzetting van een eenmanszaak of personenvennootschap in een coöperatie kan niet plaatsvinden langs de
weg van art. 2:18 BW. Een dergelijke feitelijke omzetting behelst in feite de oprichting van een nieuwe coöperatie met inbreng en overdracht van activa onder bijzondere titel aan de coöperatie. Of de toetredende leden die de activa inbrengen
daarvoor worden gecrediteerd op een eigen vermogensrekening, hangt af van een
statutaire regeling op dat gebied.
18.6

Mogelijkheden tot modulering van de statuten en de interne
organisatie

18.6.1

Interne organisatie

De coöperatie kent wat betreft de interne organisatie een verenigingsstructuur.
Dwingendrechtelijk heeft de coöperatie minimaal twee organen: het bestuur en
de algemene ledenvergadering. Het is mogelijk dat niet alle leden in een coöperatie
zitting hebben in de algemene ledenvergadering en dat een deel van de leden dat
door de leden wordt gekozen, de algemene ledenvergadering vormt in de vorm
van een ledenraad.45 Aan deze ledenraad kunnen in de statuten de taken en bevoegdheden worden toegekend die de wet verbindt aan een algemene ledenvergadering.
Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en de door haar gedreven
onderneming.46 De wettelijke regeling biedt de mogelijkheid dat het bestuur belast
is met het bestuur van de coöperatie en dat een dagelijks bestuur belast is met het
43.
44.
45.
46.

Zie voor deze ontbindingsgronden hoofdstuk 24 en 25.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/12 en 2017/216. Zie ook Van der Bijl 2010, p. 130 e.v.
Zie art. 2:39 lid 1 BW.
Zie art. 2:44 lid 1 BW.
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leiden van de onderneming. Het bestuur fungeert daarmee meer op afstand. De
scheiding tussen de coöperatie als ‘vereniging’ en een B.V. die de onderneming
drijft, maakt dat er ook juridisch sprake is van een formele scheiding. De coöperatie
fungeert dan als moedermaatschappij. Overigens is het bestuur van de coöperatie
belast met het vertegenwoordigen van de coöperatie in en buiten rechte.47 Anders
dan bij de N.V. en de B.V. komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging niet toe
aan iedere bestuurder afzonderlijk op grond van de wet.48 Daarin moet worden
voorzien in de statuten, waarvan opgave dient te worden gedaan in het Handelsregister. De voor de vereniging geldende beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid genoemd in art. 2:44 lid 2 BW gelden echter niet voor het bestuur van
de coöperatie en de krachtens de statuten aangewezen en in het Handelsregister
ingeschreven individuele bestuurders.49
Afgezien van de toepasselijkheid van het structuurregime is een toezichthoudend
orgaan in de vorm van een raad van commissarissen niet verplicht.50 Men zij erop
bedacht dat een coöperatie in een dergelijk geval voor de vaststelling van de jaarrekening ofwel de goedkeuring nodig heeft van een accountant dan wel gebruik
dient te maken van een kascommissie bestaande uit twee leden, natuurlijke personen, die geen lid zijn van het bestuur.51 Zoals gezegd hebben leden niet op grond
van de wet aanspraak op uitkering van een aandeel in de jaarwinst. Daarvoor zou
een passende regeling in de statuten moeten worden opgenomen.
Een coöperatie die wel onderworpen is aan het structuurregime van art. 2:63a e.v.
BW, is verplicht een raad van commissarissen in de statuten op te nemen. Deze
raad van commissarissen heeft als taak toezicht uit te oefenen op het bestuur en
het bestuur van advies te dienen.52 Daarnaast heeft hij als taak om bepaalde ingrijpende besluiten van het bestuur vooraf goed te keuren. Deze besluiten staan limitatief opgesomd in art. 2:63j BW. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad
van commissarissen (RvC) tast echter de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur niet aan. Dat betekent dat het ontbreken van de goedkeuring in beginsel
niet aan een derde kan worden tegengeworpen, tenzij de derde op de hoogte was
van het ontbreken van de goedkeuring.53 De RvC bij een structuurcoöperatie wordt
benoemd bij de akte van oprichting dan wel later door de algemene ledenvergadering op voordracht van de RvC. De algemene vergadering, de ondernemingsraad
en het bestuur kunnen personen aanbevelen voor de voordracht van de RvC.54 De
wet gaat er op dit moment van uit dat er bij een structuurcoöperatie sprake is van
een afzonderlijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een raad van commissarissen naast een bestuur. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
voorziet in de mogelijkheid ook bij een structuurcoöperatie te voorzien in een bestuursorgaan met toezichthoudende niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende
bestuurders.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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Zie art. 2:45 lid 1 BW.
Zie art. 2:45 lid 2 BW.
Zie art. 2:53a BW.
Zie art. 2:57 lid 1 BW.
Zie art. 2:58 lid 1 jo. art. 2:48 lid 2 BW.
Zie art. 2:57 lid 2 BW.
Zie HR 17 december 1982, NJ 1983/480 (Bibolini).
Zie art. 2:63f lid 2 BW.
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De wijze van benoeming van het bestuur volgt de regels die gelden voor de vereniging. Dat is niet anders indien de coöperatie een structuurcoöperatie is. Ook dan
wordt het bestuur benoemd door en uit de algemene vergadering. Op dat uitgangspunt biedt het verenigingsrecht echter een aantal mogelijkheden tot modulering
die door coöperaties regelmatig worden gebruikt om ofwel invloed van derden,
bijvoorbeeld externe financiers, ofwel het benoemen van een professioneel management mogelijk te maken. In beginsel moet het bestuur gekozen worden door en
uit de kring van de leden.55 Toegestaan is dat de kring van de leden wordt beperkt
tot de leden van de ledenraad. Toegestaan is ook dat de ledenraad het bestuur benoemt. Enige voorwaarde is wel dat elk lid rechtstreeks of middellijk deel kan nemen
aan de benoeming van het bestuur.56 In de tweede plaats wordt toegestaan dat op
grond van de statuten een deel van het bestuur, mits minder dan de helft, niet
door de leden wordt benoemd, maar door derden.57 In de derde plaats is het mogelijk
dat de statuten bepalen dat het bestuur wordt benoemd buiten de kring van de
leden. Het bestuur van een coöperatie kan dus geheel bestaan uit niet-leden.
De bevoegdheidsverdeling tussen de algemene ledenvergadering en de coöperatie
wijkt in essentie niet af van die bij de vereniging. We mogen daarvoor verwijzen
naar par. 13.2. Wel dient men voor ogen te houden dat ingeval een coöperatie een
onderneming van enige omvang in stand houdt, de beleidsvrijheid en de
bestuursautonomie van het bestuur groter is. Daar staat tegenover dat het coöperatierecht de mogelijkheid creëert het handelen van het bestuur te normeren door
in de statuten op te nemen dat voor bepaalde strategische beslissingen voorafgaande
goedkeuring vereist is van een ander orgaan, bijvoorbeeld een raad van toezicht,
een ledenraad of een ander vertegenwoordigend orgaan, zoals een centrale kringvergadering. Niet toegestaan is echter dat de feitelijke beslissingsmacht in handen
wordt gelegd van niet-leden. Men leze daarvoor art. 2:38 lid 3 BW en de daarin
besloten beperking van het stemrecht voor niet-leden. Ledendominantie is een
leidend uitgangspunt van de wetgever geweest bij de vormgeving van de coöperatie.
18.6.2

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt verkregen door toetreding.58 Daarvoor moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij het bestuur, indien de coöperatie de ledenaansprakelijkheid niet heeft uitgesloten in de statuten.59 Het bestuur beslist over toetreding, tenzij de statuten een andere regeling bevatten. In geval van afwijzing van
het lidmaatschap kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toetreding besluiten.
Van het lidmaatschap moet het bestuur van een coöperatie ‘W.A.’ of ‘B.A.’ – met
name met het oog op de toepassing van de ledenaansprakelijkheid – aantekening
maken in een ledenregister (art. 2:61 BW). Een dergelijk register is openbaar.60

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Art. 2:37 lid 1 BW.
Art. 2:37 lid 2 BW.
Art. 2:37 lid 3 BW.
Zie art. 2:33 BW.
Art. 2:61 aanhef en onderdeel a BW.
Op grond van art. 2:61 aanhef en onderdeel b BW dient het bestuur een ledenlijst neer te leggen
bij het Handelsregister en binnen een maand na afloop van het boekjaar eventuele wijzigingen
die in de loop van het boekjaar hebben plaatsgevonden, toe te voegen dan wel een nieuwe lijst
neer te leggen.

DE COÖPERATIE

359

18.6

MOGELIJKHEDEN TOT MODULERING VAN DE STATUTEN EN DE INTERNE ORGANISATIE

Er bestaat enige mate van vrijheid in het creëren van verschillende soorten lidmaatschappen, hoewel het lidmaatschap van gebruikende leden de standaardnorm is.
Zoals gezegd is het toegestaan ook niet-gebruikende leden te introduceren, bijvoorbeeld als financiers. Ook kan aan hen beperkt zeggenschap worden toegekend op
de voet van art. 2:38 lid 3 BW.61 Het lidmaatschap is in beginsel persoonlijk, hetgeen
betekent dat het niet vatbaar is voor overdracht of vererving.62 De statuten kunnen
echter een andere regeling inhouden. Hierin kunnen ook beperkingen in de overdraagbaarheid worden opgenomen. In de literatuur wordt aangenomen dat dergelijke beperkingen goederenrechtelijk effect hebben omdat zij de overdraagbaarheid
van het lidmaatschap zelf beperken.63 Overdracht van het lidmaatschap zonder
het daaraan gekoppelde zakelijk verkeer is echter in beginsel niet mogelijk. Voor
zover het lidmaatschap overdraagbaar is, kan het in beginsel ook worden verpand
of met vruchtgebruik worden bezwaard. In de praktijk leidt de koppeling tussen
het lidmaatschap en het zakelijk verkeer tot problemen bij verpanding of vruchtgebruik. Deze problemen doen zich echter niet voor bij een financieringslidmaatschap waarbij er geen relatie bestaat met het zakelijk verkeer.64 Bedacht moet
worden dat het creëren van dergelijke financieringslidmaatschappen weliswaar
gezien art. 2:38 lid 3 BW toelaatbaar is, maar in beperkte mate.
Het lidmaatschap eindigt ingevolge art. 2:35 lid 1 BW door de dood van het lid,
tenzij het lidmaatschap vatbaar is voor vererving, door opzegging door het lid, door
opzegging door de coöperatie of door ontzetting.65 Surseance of faillissement van
een lid van de coöperatie is op grond van de wet geen reden tot opzegging, maar
kan wel op de voet van art. 2:35 lid 1 BW als grond worden opgenomen in de statuten. Voor de gronden van opzegging en ontzetting van het lidmaatschap door
de coöperatie en de te volgen procedure mogen wij verwijzen naar de tekst van
art. 2:35 lid 2-4 BW en hetgeen daarover is geschreven in par. 7.4.
Bij coöperaties is het mogelijk dat de leden niet alleen bijdragen in een eventueel
tekort in geval van ontbinding, maar ook tijdens het bestaan van de coöperatie
dienen bij te dragen in eventuele exploitatie- of balanstekorten. Voor een dergelijke
financiële verplichting dient een uitdrukkelijke en voldoende bepaalde grondslag
te bestaan in de statuten in verband met art. 2:34a BW. In de praktijk wordt dat
nogal eens overgelaten aan een regeling bij reglement. Dit kan ertoe leiden dat,
als de bijdrage wordt opgelegd aan het lid, het lid die tussentijdse bijdrageplicht
in rechte aanvecht omdat de statutaire grondslag zou ontbreken. Een regeling voor
het aanzuiveren van tekorten tijdens het bestaan van de coöperatie dient, om dit
te voorkomen, zo veel mogelijk in de statuten zelf te worden opgenomen. Nietnaleving van de statutaire verplichting is een grond voor opzegging en – indien
voldoende ernstig – voor ontzetting. Aan de mogelijkheid van beëindiging van

61.
62.
63.

64.
65.
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Zie hierover Van der Sangen 1999, p. 405 e.v.
Zie art. 2:34 lid 1 BW.
Zie in dit verband art. 3:83 BW, Asser/Rensen 2-III* 2017/68 en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 132133. Hierbij is echter wel van belang een onderscheid te maken tussen de lidmaatschapsverhouding
als zodanig en de opeisbare rechten die daaruit voortvloeien. Dergelijke rechten kunnen los van
het lidmaatschap worden gecedeerd dan wel worden verpand. Zie HR 7 juni 2002, JOR 2002/133.
Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/228 en Clumpkens & Kooi 2012, p. 424-429.
Zie voor een recent voorbeeld Rb. Leeuwarden 20 januari 2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BL0230.
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het lidmaatschap zelf kunnen ook overigens voorwaarden zijn verbonden op grond
van art. 2:60 BW (zie hierna).
De toepasselijkheid van de regels van het verenigingsrecht op de coöperatie kan
in de praktijk problemen opleveren indien voor de financiering van de coöperatie
substantiële bijdragen van de leden worden gevraagd. Hoewel de wettelijke regeling
er niet toe verplicht – er gelden ook geen regels voor kapitaalbescherming zoals
bij de N.V. en B.V. –,66 kunnen de statuten de leden dergelijke verplichtingen
opleggen. De ‘verenigingsrechtelijke’ bepalingen ten aanzien van de opzegging
van het lidmaatschap kunnen echter een solide financiering van de coöperatie
belemmeren, omdat leden van de coöperatie het lidmaatschap kunnen beëindigen.
In de eerste plaats is elk lid namelijk gerechtigd om met inachtneming van de opzegtermijn van vier weken op te zeggen tegen het einde van het boekjaar volgend
op het jaar waarin is opgezegd. Deze regel van art. 2:36 lid 1 laatste volzin BW betekent dat een lidmaatschap van langer dan een jaar en vier weken niet is toegestaan. We kennen derhalve geen lidmaatschap voor bepaalde tijd, van bijvoorbeeld
twee jaar of langer. Wel is dan in beginsel een reeds bestaande statutaire uittreedvoorwaarde van toepassing, bijvoorbeeld het verschuldigd zijn van uittreedgeld.
In de tweede plaats kan art. 2:36 lid 3 BW voor problemen zorgen, omdat in het
geval rechten van de leden worden beperkt of verplichtingen worden verzwaard,
het lid met onmiddellijke ingang de toepasselijkheid ervan kan uitsluiten door het
lidmaatschap op te zeggen. In de lagere rechtspraak67 is wel beslist dat die bevoegdheid ook bestaat bij een toepassing van een statutaire regeling door het bestuur
waardoor feitelijk rechten worden beperkt of verplichtingen worden verzwaard. Het
is derhalve goed om na te gaan bij de inrichting van de statuten of het gewenst is
om de opzegmogelijkheid van art. 2:36 lid 3 BW uit te sluiten. Ook in dit geval zal
in beginsel een bestaande statutaire uittreedvoorwaarde verschuldigd zijn. De
mogelijkheid tot opzegging bestaat niet indien in de overeenkomsten zelf tussen
de coöperatie en de leden waar art. 2:53 lid 1 BW over spreekt, wijzigingen worden
aangebracht. Daartegen biedt echter art. 2:59 BW het lid bescherming: in de overeenkomsten kan geen wijziging worden aangebracht door een besluit van de
coöperatie, tenzij die bevoegdheid in de overeenkomst zelve op duidelijke wijze is
voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglement of algemene voorwaarden
is daarvoor niet voldoende. Bovendien moet de wijziging – zo al mogelijk – schriftelijk aan het lid worden meegedeeld.68

66.

67.

68.

Dat wordt nogal eens gepresenteerd als een voordeel van de coöperatie, maar men dient zich te
realiseren dat dit ertoe leidt dat bestuurders een verhoogd risico van aansprakelijkheid lopen jegens
crediteuren indien de coöperatie niet in staat blijkt haar contractuele verplichtingen na te komen
en ook overigens geen verhaal biedt. Ook het doen van uitkeringen aan de leden in geval van feitelijke insolventie wordt gesanctioneerd met persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders indien
crediteuren daardoor benadeeld worden. Er is geen reden om de normen van HR 8 november 1991,
NJ 1992/174 (Nimox) en HR 6 februari 2004, JOR 2004/67 (Reinders Didam) niet op de coöperatie toe
te passen. Zie hierover Asser/Rensen 2-III* 2017/226.
Zie Rb. Zwolle 15 juli 1992, NJ 1995/55. Niet geheel duidelijk is of het lid om zich te kunnen beroepen
op art. 2:36 lid 3 BW ook tegen het besluit tot beperking van rechten of uitbreiding van verplichtingen heeft gestemd. Volgens MvA I, Parl. Gesch. Boek 2, 1962, p. 418 is dat niet zo. Zie echter Rb.
Rotterdam 30 mei 2002, JOR 2002/131 (DOV/Steneker).
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/249 en Van der Sangen 1999, p. 234-240.
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Zoals gezegd kunnen aan de beëindiging van het lidmaatschap voorwaarden worden
verbonden in de statuten. Dergelijke voorwaarden zijn ingevolge art. 2:60 BW in
beginsel geoorloofd, mits zij de vrijheid van toe- en uittreding niet feitelijk belemmeren en in overeenstemming zijn met het doel en de strekking van de coöperatie.
Dat laatste vereiste is in constante jurisprudentie69 zo ingevuld dat de coöperatie
aannemelijk moet maken dat voor het bestaan van de uittreedvoorwaarde een
economische noodzaak bestaat en deze proportioneel is teneinde de goede werking
van de coöperatie ook na uittreding van het lid te kunnen waarborgen. De uittreedvoorwaarde moet ook een statutaire basis hebben, waarbij de voorwaarden in de
statuten moeten zijn opgenomen, dan wel voldoende kenbaar is uit de statuten
dat er een uittreedvoorwaarde geldt en op basis van de statuten voor het lid voldoende bepaalbaar is wat de omvang van de verplichting is. Een enkele verwijzing
in de statuten naar een reglement is derhalve onvoldoende.70 Een uittreedvoorwaarde die verder gaat dan noodzakelijk is, wordt in zoverre voor niet geschreven gehouden. De sanctie in art. 2:60 BW is derhalve partiële nietigheid. Ook heeft de
rechter de bevoegdheid de uittreedvoorwaarde te converteren in een wel geldige
voorwaarde. De partiële nietigheid is wellicht de reden dat uittredende leden de
geldigheid van een uittreedvoorwaarde niet altijd aanvechten via art. 2:60 BW,
maar ook door een beroep te doen op een overtreding van het kartelverbod van
art. 6 NMW of art. 101 VWEU, omdat in een dergelijk geval sprake is van volledige
nietigheid en derhalve met terugwerkende kracht. Voor agrarische coöperaties
gelden overigens beperkte uitzonderingsmogelijkheden van de toepassing van het
mededingingsrecht.71
18.6.3

De financiering

De wet geeft in art. 2:55 en 2:56 BW een regeling op welke wijze een coöperatie
kan worden gefinancierd. De wet gaat ervan uit dat de leden via een regeling van
wettelijke of beperkte ledenaansprakelijkheid voorzien in de solvabiliteit van de
coöperatie. De wettelijke ledenaansprakelijkheid of beperkte ledenaansprakelijkheid
voorziet in een bijdrageplicht van leden en oud-leden die minder dan een jaar voor
de ontbinding opgehouden zijn lid te zijn, jegens de vereffenaar van de ontbonden
coöperatie, in geval van een wettelijke aansprakelijkheid voor het gehele tekort
en in geval van een beperkte aansprakelijkheid naar het in de statuten opgenomen
maximum. De maatstaf waarin de individuele leden dienen bij te dragen is in beginsel naar gelijke delen,72 maar de statuten kunnen voorzien in een andere
maatstaf voor de draagplicht. Op grond van art. 2:56 BW kan de aansprakelijkheid
van de leden voor een tekort in geval van ontbinding worden beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Ook hier geldt in beginsel een draagplicht naar gelijke
delen, zij het dat de statuten een maatstaf kunnen introduceren die rekening houdt
met de mate waarin het lid gebruik heeft gemaakt van de coöperatie. Op de beperkte
aansprakelijkheid kan alleen een beroep worden gedaan jegens derden indien dat
uit de naam van de coöperatie in het rechtsverkeer blijkt. Dat geldt ook voor een
volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid. In lid 3 van art. 2:55 BW is een
69.
70.
71.
72.
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Zie voor een overzicht Asser/Rensen 2-III* 2017/241-248.
Zie HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1601 (X e.a./DOC Kaas).
Zie hierover Gerbrandy & De Vries 2011.
Art. 2:55 lid 2 BW.
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omslagregeling opgenomen indien een of meer leden geen verhaal bieden. In lid
4 van art. 2:55 BW is een verplichting tot betaling van een voorschot opgenomen
ter dekking van de eerste kosten van vereffening.
Dat de wettelijke en beperkte ledenaansprakelijkheid dienen als waarborg voor de
solvabiliteit van de coöperatie blijkt ook uit art. 2:55 lid 5 BW, hetgeen verbiedt
dat een lid dat aangesproken wordt uit hoofde van de ledenaansprakelijkheid, zich
op verrekening kan beroepen voor een vordering die hij op de coöperatie heeft.73
Overigens kan de coöperatie zich bij monde van de vereffenaar wel op verrekening
beroepen. Ondertussen blijkt deze financieringsvorm bij de coöperatie in de praktijk
niet meer de hoofdregel omdat een coöperatie kan worden opgericht met een uitgesloten aansprakelijkheid. Op het bestuur rust dan wel een verhoogde zorgplicht
om de coöperatie op andere wijze te financieren in verhouding tot de verplichtingen
die de coöperatie tegenover schuldeisers aangaat, teneinde niet persoonlijk aansprakelijk te worden gehouden op grond van een vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.74 Dat neemt echter niet weg dat de wet niet dwingt tot een bepaalde financieringsvorm. Zoals hiervoor al aan bod kwam, biedt de wet de mogelijkheid dat
leden verplicht worden het benodigde kapitaal te fourneren, mits die verplichting
berust op de statuten en voldoende nauwkeurig bepaald is. Verder is er een beperkte
mogelijkheid – qua toekenning van zeggenschap – dat ook niet-leden als eigen
vermogensverschaffers optreden.75 De wet verzet zich er niet tegen dat een deel
van de winst van een coöperatie ten goede komt aan externe financiers die deelnemen in het eigen vermogen van de coöperatie. In de praktijk zijn hier een aantal
voorbeelden van te vinden waarbij de coöperatie ook gebruikmaakt – zij het in
beperkte omvang – van uitgifte van eigenvermogenstitels aan beleggers via een
beursnotering.76

73.
74.
75.

76.

Zie HR 26 maart 1976, NJ 1977/612 (SOL/Cebeco).
Vgl. in dit verband de norm uit HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286 (Beklamel).
Zie hiervoor Asser/Rensen 2-III* 2017/225, 2017/226 en 2017/228, Van der Sangen 1999, Van der
Sangen, GS Rechtspersonen, ‘De coöperatie’, art. 2:53 BW, alsmede Van der Sangen 2012, p. 438-449
en recentelijk Van der Sangen, ‘Governance en financiering van de coöperatie’, in: Beudeker
e.a./Nijland & Zaman, De coöperatie anno 2017 (Ars Notariatus 166), Deventer: Wolters Kluwer 2018,
p. 29-42.
Zie bijvoorbeeld de uitgifte van Certificaten Rabobank en de beursnotering van ForFarmers, waarover
G.J.C. Rensen, ‘Privaatrecht Actueel. Een coöperatieve beursnotering’, WPNR 2016, afl. 7117, p. 627628.
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Hoofdstuk 19
De onderlinge waarborgmaatschappij
Mr. M.A.J. Cremers

Inleiding

19.1

In dit hoofdstuk zal ik stilstaan bij de basisbeginselen van een onderlinge waarborgmaatschappij (hierna de ‘onderlinge’). Hoewel de wetgeving die van toepassing is
op de onderlinge aan weinig verandering onderhevig is geweest, zal ik ook ingaan
op de wijzigingen die de Wet bestuur en toezicht1 voor de N.V., B.V. en stichting
met zich brengt en de eventuele relevantie daarvan voor de onderlinge. Daarbij
zal ik eveneens kort stilstaan bij het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.2
Kenmerken onderlinge

19.2

De wet omschrijft de onderlinge in art. 2:53 lid 2 BW als volgt:
‘De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens
de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten
te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde
ten behoeve van haar leden uitoefent.’
19.2.1

Een bij notariële akte als onderlinge opgerichte vereniging

Uit de wettelijke omschrijving van een onderlinge volgt dat een rechtspersoon
slechts onderlinge is, als deze als zodanig bij notariële akte is opgericht. Hoewel
de wet dit niet uitdrukkelijk onderkent, ga ik ervan uit dat een onderlinge ook kan
ontstaan door omzetting.3 Evenals bij de coöperatie zijn nagenoeg alle wettelijke
bepalingen die gelden voor de vereniging op de onderlinge van overeenkomstige
toepassing verklaard (art. 2:53a BW). Dit is slechts anders voor zover daarvan in de
wetsartikelen die specifiek op de onderlinge van toepassing zijn, wordt afgeweken.
De onderlinge wordt door ten minste twee personen opgericht. Overeenkomstig
de voorschriften voor de oprichting van een vereniging (art. 2:27 BW), moeten de
1.

2.

3.

Voluit: Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, Stb.
2011, 275 en in verband daarmee de Wet van 27 september 2012 tot wijziging van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b, Stb. 2012, 440 (hierna ‘Wet
bestuur en toezicht’).
Voluit: Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en
de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van
rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (hierna ‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen’), Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2.
Evenzo Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 50.
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statuten van de onderlinge in de akte van oprichting worden opgenomen. In de
statuten is onder meer de naam van de onderlinge opgenomen. Deze moet het
woord ‘onderling’ of ‘wederkerig’ bevatten (art. 2:54 lid 2 BW). Aan het slot van
de naam worden de letters ‘W.A.’ (wettelijke aansprakelijkheid), ‘B.A.’ (beperkte
aansprakelijkheid) of ‘U.A.’ (uitsluiting van aansprakelijkheid) toegevoegd (art.
2:56 lid 1 BW). Hieruit volgt of, en zo ja, in hoeverre, de leden van de onderlinge
verplicht zijn om in een tekort van de onderlinge bij te dragen. Waar een onderlinge
verplicht is om bij uitingen (anders dan in telegrammen en reclames) haar naam
volledig te vermelden, is het voor andere rechtspersonen verboden om zaken te
doen met gebruik van de aanduiding ‘onderling’ of ‘wederkerig’ (art. 2:63 BW).
Zoals al eerder gesignaleerd is, gaat dat laatste nog wel eens mis. Een zoektocht in
het Handelsregister levert heel wat ‘onderlinge’ stichtingen en verenigingen op,
maar er is ook een aantal coöperaties, N.V.’s en B.V.’s die onrechtmatig gebruikmaken van het sympathieke begrip ‘onderling’.4
19.2.2

Verzekeringsbedrijf, verzekeringsovereenkomst

Blijkens de wettelijke omschrijving moet de onderlinge ten behoeve van haar leden
een verzekeringsbedrijf uitoefenen en sluit de onderlinge vanuit dat bedrijf verzekeringsovereenkomsten met haar leden. De onderlinge moet het verzekeringsbedrijf
zelf uitoefenen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om het verzekeringsbedrijf – bijvoorbeeld door een dochter – te doen uitoefenen. Dat is strikter dan bij
een coöperatie. De coöperatie kan haar bedrijf immers ook doen uitoefenen. In de
literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of het mogelijk is dat een onderlinge die zelf een verzekeringsbedrijf uitoefent ook houdster kan zijn van een
dochter-N.V. die een ander verzekeringsbedrijf uitoefent.5 De verzekeringsovereenkomsten die de onderlinge met haar leden sluit, mag zij ook met niet-leden sluiten.
Voorwaarde is wel (1) dat de verzekeringsovereenkomsten met niet-leden niet de
overhand hebben en (2) dat het een U.A. betreft, met andere woorden: een onderlinge waarbij in de statuten is opgenomen dat de leden niet verplicht zijn om in
het tekort van de onderlinge bij te dragen. De onderlinge is bevoegd om eenzijdig
de verzekeringsovereenkomst met haar leden te wijzigen, mits (1) de onderlinge
zich deze bevoegdheid uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst heeft
voorbehouden en (2) de wijziging schriftelijk aan de leden wordt medegedeeld (art.
2:59 BW).
19.2.3

Lidmaatschap, toetreding, uittreding

Iemand kan lid worden (1) door toetreding en (2) van rechtswege door het sluiten
van een verzekeringsovereenkomst. Het lidmaatschap dat door toetreding ontstaat,
wordt wel het gewone lidmaatschapsrecht genoemd, nu op de totstandkoming en
de beëindiging ervan de regels van toepassing zijn die gelden bij een gewone vereniging (art. 2:53a jo. art. 2:33-2:36 BW). Het lidmaatschap dat ontstaat door het
sluiten van een verzekeringsovereenkomst wordt het lidmaatschap van rechtswege
4.
5.

366

Cremers 2012, p. 539.
Zie Asser/Rensen 2-III* 2017/284, en de daarin aangehaalde literatuur, alsmede Cremers 2012, p. 529530.
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genoemd; dit lidmaatschap ontstaat van rechtswege door het lopende hebben van
de verzekeringsovereenkomst (art. 2:62 onderdeel a en b BW). Het gewone lidmaatschap eindigt overeenkomstig de regels van het verenigingsrecht door de dood van
het lid (tenzij overgang krachtens erfrecht is toegestaan), door opzegging door het
lid of door de onderlinge of door ontzetting (art. 2:35 lid 1 BW). Het lidmaatschap
van rechtswege duurt voort totdat alle door het lid met de onderlinge gesloten
verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd. Gaat de verzekeringsovereenkomst
door overdracht of overgang over op een ander, dan gaat het lidmaatschap mee
over, voor zover uit die overeenkomst voortvloeiende. Dat is alleen anders wanneer in de
statuten een afwijkende regeling is opgenomen. Naast de overdracht van een verzekeringsovereenkomst houdt de wet uitdrukkelijk rekening met de mogelijkheid
dat een verzekeringsovereenkomst onder algemene titel overgaat, bijvoorbeeld
krachtens erfrecht of als gevolg van een juridische fusie of splitsing van een lidrechtspersoon.6
De wet lijkt ervan uit te gaan dat wanneer de verzekeringsovereenkomst op een
ander overgaat en het lidmaatschap dientengevolge mee overgaat, het bestaande
lidmaatschap in stand blijft en er geen nieuw lidmaatschap ontstaat. Maar wat nu
wanneer een lid verschillende verzekeringsovereenkomsten met de onderlinge in
haar verzekeringsbedrijf is aangegaan, en slechts een van die verzekeringsovereenkomsten overgaat op een ander? Op grond van de hiervoor vermelde hoofdregel
zou het lidmaatschap mee overgaan, voor zover uit die overeenkomst voortvloeiende. Ik
begrijp aldus dat er geen nieuw lidmaatschap ontstaat, maar dat het bestaande
lidmaatschap wordt opgesplitst in twee (bestaande) lidmaatschappen. Dat kan onder
meer van belang zijn bij de vaststelling van de eventuele (contributie)verplichtingen
die aan het lidmaatschap zijn verbonden.
19.2.4

Aansprakelijkheid leden

Tenzij de statuten anders bepalen, is ieder die bij de ontbinding respectievelijk bij
de faillietverklaring, of maximaal één jaar daarvoor, lid was van de onderlinge,
aansprakelijk voor een eventueel tekort van de onderlinge (art. 2:55 BW). Bevatten
de statuten geen maatstaf voor ieders aansprakelijkheid, dan zijn zij voor gelijke
delen aansprakelijk. De statuten kunnen de aansprakelijkheid beperken of zelfs
helemaal uitsluiten. De meeste onderlingen kennen een dergelijke uitsluiting.
Zoals hiervoor in par. 19.2.1 is vermeld, dient uit de naam van de onderlinge te
blijken of het een onderlinge met wettelijke (lees: volledige) of beperkte aansprakelijkheid betreft, of dat de aansprakelijkheid voor de leden geheel is uitgesloten (art.
2:56 lid 1 BW).
19.2.5

Toepasselijke regels Wet op het financieel toezicht, N.V.-recht

Naast de bepalingen van Boek 2 BW zijn op de onderlinge in het kader van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf de bepalingen van de Wet op het financieel
toezicht van toepassing. Voor een beknopt overzicht van de toepasselijke Wft-ver-

6.

Zie voor de aandachtspunten in dit verband Cremers 2012, p. 530-534.
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plichtingen en de mogelijke vrijstellingen die daarbij gelden, verwijs ik naar Rensen.7
Hoewel een onderlinge een in aandelen verdeeld kapitaal kan hebben, komt dat
in de praktijk zelden voor. Indien een onderlinge een in aandelen verdeeld kapitaal
heeft, is een groot aantal wettelijke bepalingen van de N.V. die betrekking hebben
op aandelen van overeenkomstige toepassing (art. 2:62 BW).
19.3

Corporate Governance onderlinge

19.3.1

Bestuur, raad van commissarissen, algemene vergadering

De onderlinge kent ten minste een bestuur en een algemene (leden)vergadering.
Daarnaast is de onderlinge bevoegd om een raad van commissarissen in te stellen.
Voldoet de onderlinge aan de zogenoemde structuurregimevereisten, dan is de
onderlinge zelfs verplicht tot het instellen van een raad van commissarissen (art.
2:63f BW).8
Wat direct opvalt aan de wettelijke bepalingen omtrent de inrichting van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering, is dat waar de
laatste tien jaar ten aanzien van de B.V. en de N.V. diverse wetswijzigingen zijn
doorgevoerd, de wetsartikelen die van toepassing zijn op onderlingen (vrijwel) ongemoeid zijn gelaten. Het is ons niet duidelijk wat de reden daarvoor is, anders
dan dat de onderlinge op zijn zachtst gezegd niet een veelvoorkomende rechtsvorm
is en daarmee niet op veel aandacht van het publiek of de politiek hoeft te rekenen.
De Wet Flex-BV9 die op 1 oktober 2012 in werking is getreden, zorgt in het bijzonder
voor flexibeler regels voor de B.V. Hierbij valt onder meer te denken aan flexibeler
regels met betrekking tot de kapitaalbescherming, stem- en vergaderrechten,
winstrechten en de blokkering van aandelen. Verder is op 1 januari 2013 de Wet
bestuur en toezicht in werking getreden. Met deze wet is de inrichting van het bestuur en toezicht bij de B.V. en N.V. zowel volgens het dualistische model met een
bestuur en een raad van commissarissen (two tier) als volgens het monistische model
met een bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders (one tier) wettelijk
vastgelegd. De aanleiding voor de Wet bestuur en toezicht was dat de wetgever de
bruikbaarheid van de B.V. en N.V. in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen wilde vergroten. Naast de wettelijke verankering van het one tier
board-model bij de B.V. en de N.V., brengt de wet wijziging in de regeling bij tegenstrijdig belang tussen een of meer bestuurders en de B.V. of N.V. Bovendien heeft
de wet een limitering geïntroduceerd van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties
bij grote B.V.’s, N.V.’s en stichtingen en een inspanningsverplichting voor grote
B.V.’s en N.V.’s om te streven naar een – wat betreft man/vrouw-verhouding – evenwichtig samengestelde raad van bestuur en, voor zover van toepassing, raad van
7.
8.
9.
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Asser/Rensen 2-III* 2017/295.
Op de structuuronderlinge is hetzelfde regime van toepassing als op de structuurcoöperatie, zie
hiervoor par. 18.2 en 18.6.1.
Voluit: Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012, 299 en in verband daarmee de Wet
van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging
en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012,
300.
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commissarissen. Hoewel ik direct toegeef dat het onwaarschijnlijk is dat de onderlinge een in internationaal opzicht woest aantrekkelijke rechtsvorm wordt, enkel
en alleen door het one tier board-model ook wettelijk te verankeren bij de onderlinge,
vind ik het een gemiste kans voor de onderlinge om helemaal voorbij te gaan aan
de Wet bestuur en toezicht. Dat vond de wetgever blijkbaar ook, want op 8 juni
2016 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen gepubliceerd, in welk
wetsvoorstel onder meer het monistisch bestuursmodel voor de coöperatie en de
onderlinge is opgenomen. Hiermee wordt beoogd om het one tier board-model ook
voor de coöperatie en de onderlinge in de wet te verankeren. Het Wetsvoorstel
bestuur en toezicht rechtspersonen volgt daarbij in grote lijnen de one tier
board-regeling zoals die door de Wet bestuur en toezicht voor de N.V. en B.V. is
ingevoerd. Daarnaast uniformeert het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen onder andere voor alle rechtspersonen, dus ook voor de onderlinge, de regels
voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders, de regels voor tegenstrijdig
belang alsmede de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.
Ik zal hierna kort stilstaan bij de verschillende wijzigingen van de Wet bestuur en
toezicht en de relevantie daarvan voor de onderlinge. Waar dat van belang is, zullen
we daarbij tevens ingaan op het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.
19.3.2

One tier board-model

Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht is het one tier board-model
voor de N.V. en de B.V. wettelijk verankerd. Dat betekent dat de N.V. en de B.V.
kunnen kiezen uit kort gezegd drie bestuursmodellen: (1) een ‘gewoon’ bestuur,
(2) een zogenoemde one tier board of anders gezegd een monistisch bestuur met
zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders, en (3) een bestuur met daarnaast
een raad van commissarissen.
Het is de vraag of de onderlinge momenteel kan kiezen voor een one tier board.
Vooralsnog biedt de wet immers alleen een wettelijke grondslag voor de one tier
board bij de N.V. en de B.V. Anderzijds zou het bestuur van een onderlinge wel
zodanig kunnen worden ingericht dat het one tier board-model benaderd wordt aan
de hand van een taakverdeling tussen de verschillende bestuurders. Daarbij moet
men zich wel realiseren dat alle – ook de zogenoemde niet-uitvoerende – bestuurders ingevolge de wet worden aangemerkt als ‘gewone’ bestuurder met de bijbehorende verantwoordelijkheid.10 Verder moet men erop bedacht zijn dat art. 2:9 BW
dat als gevolg van de Wet bestuur en toezicht iets is gewijzigd en ook geldt voor
de onderlinge, ervan uitgaat dat de taakverdeling bij (lees: in) of krachtens de statuten schriftelijk is vastgesteld. De verplichte statutaire basis voor de taakverdeling
is van belang in verband met de mogelijke disculpatie op grond van de taakverdeling.11

10.

11.

Zie in dit verband D.A.M.H.W. Strik, ‘Aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuursleden: you
cannot have your cake and eat it’, Ondernemingsrecht 2003, afl. 10, p. 367 e.v. en D.A.M.H.W. Strik,
‘One tier board en aansprakelijkheid’, Ondernemingsrecht 2012/91.
Zie Van Olffen 2012.
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19.3.3

Tegenstrijdig belang

De Wet bestuur en toezicht heeft voor N.V.’s en B.V.’s een regeling geïntroduceerd
voor situaties waarin een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap. In plaats van een extern werkende vertegenwoordigingsregeling geldt thans
een intern werkende besluitvormingsregeling. Voor commissarissen geldt een
soortgelijke regeling. Deze komt er in het kort op neer dat wanneer een bestuurder
of een commissaris een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft, hij zich
van de beraadslaging en besluitvorming omtrent een voorgenomen rechtshandeling
moet onthouden. De huidige extern werkende vertegenwoordigingsregeling bij
tegenstrijdig belang die van toepassing is op de onderlinge, is ongewijzigd gebleven
(art. 2:47 BW jo. art. 2:57 lid 4 BW). Dat laat uiteraard onverlet dat ten aanzien van
de interne besluitvorming van de onderlinge een regeling kan worden opgenomen
die min of meer gelijk is aan die bij de N.V. en B.V. In het Wetsvoorstel bestuur
en toezicht rechtspersonen is overigens een nagenoeg gelijkluidende uniforme
tegenstrijdigbelangregeling opgenomen die niet alleen geldt voor de N.V. en B.V.,
maar ook voor de stichting, vereniging, de coöperatie en, last but not least, de onderlinge.
19.3.4

Limitering functies en evenwichtige verdeling in bestuur en raad van
commissarissen

Op grond van de Wet bestuur en toezicht dienen grote N.V.’s en B.V.’s te streven
naar een evenwichtig samengesteld bestuur en raad van commissarissen (lees: ten
minste 30% mannen en 30% vrouwen) (art. 2:166, art. 2:276 en art. 2:391 lid 7
BW).12 De wet stelt een dergelijk streefcijfer niet voor (grote) onderlingen. Niettemin
wordt algemeen wel aangenomen dat de meeste ondernemingen gebaat zijn bij
een divers samengesteld bestuur en raad van commissarissen.13 Die diversiteit kan
uiteraard veel breder worden toegepast dan alleen het percentage mannen en
vrouwen in een bestuur of raad van commissarissen.
De Wet bestuur en toezicht heeft een wettelijke limitering van het aantal commissariaten bij grote N.V.’s, B.V.’s en stichtingen geïntroduceerd (art. 2:132a, 2:142a,
2:242a, 2:252a, 2:297a en art. 2:297b BW). Doel van de regeling is het waarborgen
van de kwaliteit van bestuur en toezicht, belangenverstrengeling te voorkomen en
een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het zogenoemde ‘old boys network’.
Er was destijds veel kritiek op de regeling. Zo is geen overtuigende reden gegeven
waarom de regeling alleen van toepassing is op grote N.V.’s, B.V.’s en stichtingen
en niet op andere grote binnenlandse of buitenlandse rechtsvormen. Evenmin
worden grenzen gesteld aan het stapelen van enkel bestuursfuncties. Verder is het
niet in alle gevallen goed vast te stellen of iemand nu wel of niet het maximum12.

13.
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Deze regeling is op 1 januari 2016 van rechtswege vervallen omdat sprake was van een zogenaamde
horizonbepaling. Het was echter steeds de bedoeling dat de regeling zou worden voortgezet.
Daartoe is op 13 april 2017 de Wet evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad
van commissarissen, Stb. 2017, 68 in werking getreden. Na 1 januari 2020 zal de regeling wederom
automatisch vervallen. In 2019 vindt een evaluatie plaats.
Zie in lijn hiermee het voorstel van de Europese Commissie van 11 november 2012 voor een
Europese richtlijn waarbij voor grote beursvennootschappen een streefpercentage van 40% wordt
voorgesteld (ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm).
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aantal functies overschrijdt. De door de Wet bestuur en toezicht geïntroduceerde
limiteringsregels zijn inmiddels uitgebreid met soortgelijke regelingen op het gebied
van pensioenfondsen, banken en beleggingsinstellingen.14 Hoewel ik geen voorstander ben van de huidige, elkaar deels overlappende limiteringsregelingen, kan
ik mij wel vinden in de achtergrond van de regelingen. Zonder een vergelijkbare
regeling voor de onderlinge voor te staan, komt het de onderlinge ten goede wanneer
bij elke benoeming zorgvuldig wordt beoordeeld in hoeverre de te benoemen bestuurder of commissaris geschikt is voor de functie, waarbij uiteraard ook de beschikbaarheid een belangrijke rol speelt. Mede in verband hiermee verdient het
naar mijn mening aanbeveling om afspraken te maken over de eventuele bevoegdheid van een bestuurder of commissaris om andere functies te accepteren. Met het
oog op een eventuele herbenoeming is het daarnaast nuttig wanneer de bestuurders
en commissarissen zowel (1) bij het accepteren van een nieuwe functie als (2) periodiek, doorgeven aan de secretaris van de onderlinge welke andere functies zij
bekleden.
19.3.5

De onderlinge, een vergeten rechtsvorm?

Waar de regeling voor de N.V. en de B.V. door de jaren heen aan nogal wat verandering onderhevig is geweest, leek de onderlinge lange tijd een door de wetgever
vergeten rechtsvorm. Gezien het geringe aantal onderlingen, welk aantal ook nog
eens gestaag afneemt, is dat wel begrijpelijk.15 Bovendien zijn de meeste onderlingen
lokaal actief en geniet slechts een enkele onderlinge landelijke bekendheid (zoals
CZ).
Hoewel het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen zich niet primair richt
op de onderlinge, lift de onderlinge wel mee op dit wetsvoorstel. Met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt de wetgever enkele bepalingen
omtrent het bestuur en de raad van commissarissen bij de verschillende rechtspersonen, waaronder de onderlinge, te uniformeren. Toch blijft er voor de onderlinge
nog wel wat te wensen over.
De wet bepaalt dat een coöperatie zich niet ten doel mag stellen om verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van haar leden te sluiten in het verzekeringsbedrijf
dat zij ten behoeve van haar leden uitoefent. Dat is immers voorbehouden aan de
onderlinge. Niettemin valt op dat er een aantal coöperaties is die aandelen houden
in een verzekerings-N.V. Dat lijkt wat gekunsteld. Is daar nu niet juist de onderlinge
voor? Nu de onderlinge volgens de wettelijke omschrijving zich ten doel moet
stellen om zelf het verzekeringsbedrijf uit te oefenen, hebben heel wat onderlingen
in het verleden het verzekeringsbedrijf overgedragen aan een dochter-N.V. om zich
vervolgens om te zetten in een coöperatie. Dortmond pleitte al jaren geleden voor
een uitbreiding van de wettelijke omschrijving van de onderlinge. Hierdoor zou
ook een onderlinge in staat zijn het verzekeringsbedrijf te doen uitoefenen en hoeft

14.
15.

Zie S. Rietveld, ‘Verschillende toepassingen van de limiteringsregeling nader beschouwd’, TOP
2014/308.
Volgens mondelinge opgaaf van de Kamer van Koophandel waren er in november 2012 360 onderlingen ingeschreven in het Handelsregister; in maart 2015 waren dat er nog 318; en in november
2017 275.
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men niet uit te wijken naar de wat gekunstelde constructie van een houdstercooperatie met aandelen in een verzekerings-N.V.16
Waar brengt ons dit alles? We juichen het toe dat het Wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen voorziet in een aantal uniforme regels voor de verschillende
rechtspersonen, waaronder de wettelijke verankering van een one tier board bij de
onderlinge. Niettemin zou het een gemiste kans zijn wanneer de wetgever niet van
de gelegenheid gebruik zou maken om in het Wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen ook een uitbreiding van de wettelijke omschrijving van de onderlinge mee te nemen. Waarschijnlijk kan de onderlinge dan weer jaren vooruit en
heeft de wetgever er voorlopig geen omkijken naar.
Totdat het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen in de wet verankerd
wordt, kan de onderlinge putten uit het gedachtegoed van de Wet bestuur en toezicht en het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.

16.
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Dortmond 2006; zie in dit verband ook Rensen, die van mening is dat onderscheid moet worden
gemaakt tussen de geoorloofde situatie van een houdstercoöperatie die daarnaast via een dochterN.V. verzekeringsovereenkomsten met de leden aangaat en de ongeoorloofde situatie waarin een
coöperatie een verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden doet uitoefenen via een dochterN.V., Asser/Rensen 2-III* 2017/231.
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Hoofdstuk 20
Enquêterecht bij vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij en stichting
Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

20.1

Inleiding

Het enquêterecht is een in het Burgerlijk Wetboek geregeld middel om opening
van zaken te verschaffen wanneer twijfel rijst aan een juist beleid en een juiste
gang van zaken in een onderneming en om te kunnen corrigeren wanneer die
twijfel gegrond blijkt. Het moet niet verward worden met een parlementaire enquête die door de Eerste of de Tweede Kamer kan worden ingesteld.
Het enquêterecht dateert van 1928. Destijds was het slechts van toepassing op
naamloze vennootschappen die aandelen aan toonder hadden uitgegeven.1 Lange
tijd werd het enquêterecht nauwelijks benut, met name omdat het geen noemenswaardige correctiemogelijkheden bood bij gebleken wanbeleid. Dat veranderde
door een wetswijziging begin jaren zeventig van de vorige eeuw waardoor de
rechter in zo’n geval bevoegd werd voorzieningen te treffen.2 Pas vanaf 1994 is het
enquêterecht ook van toepassing op verenigingen en stichtingen, zij het slechts op
verenigingen en stichtingen die een onderneming in stand houden waarvoor ingevolge de WOR een ondernemingsraad moet worden ingesteld.3
Kern van het enquêterecht uit het Burgerlijk Wetboek is de bevoegdheid van de
Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam om op een verzoek daartoe een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van coöperaties,
onderlinge waarborgmaatschappijen en ondernemingsraadplichtige verenigingen
en stichtingen. Bij verenigingen en stichtingen kan echter slechts een enquête
worden ingesteld indien zij een onderneming in stand houden waarvoor volgens
de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Enerzijds betekent dit dat
bij verenigingen en stichtingen die geen ondernemingsraad hebben ingesteld – ondanks een wettelijke verplichting daartoe – toch een enquête kan worden verzocht.
Anderzijds vallen verenigingen en stichtingen die slechts op vrijwillige basis een
ondernemingsraad hebben ingesteld, buiten bereik van het enquêterecht.
Tot het indienen van een verzoek zijn onder andere bevoegd een minimumaantal
leden alsmede vakverenigingen die leden hebben onder de werknemers van de
rechtspersoon. De bevoegdheid om een enquête uit te lokken, komt niet toe aan
de ondernemingsraad. Wél moet de ondernemingsraad over een eventueel enquêteverzoek van tevoren door de vakvereniging worden geraadpleegd. De coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting zijn ook zelf bevoegd
een verzoek in te dienen tot het instellen van een enquête.
De Ondernemingskamer wijst een verzoek tot het instellen van een onderzoek toe
als er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van
1.
2.
3.

Wet van 2 juli 1928, Stb. 1928, 216.
Wet van 3 mei 1971, Stb. 1971, 286.
Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 597, inwerkingtreding op 1 januari 1994.
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zaken. Bij de toewijzing benoemt de Ondernemingskamer een of meer onderzoekers
(meestal een advocaat, soms een accountant) en een raadsheer-commissaris die
toezicht houdt op de onderzoekers. Het verzoek is in beginsel ook toewijsbaar als
de rechtspersoon in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard. Blijkt
uit het verslag van de onderzoeker(s) van wanbeleid, dan kan de Ondernemingskamer, op verzoek van een daartoe gerechtigde, voorzieningen treffen. Die voorzieningen lopen uiteen van het vernietigen van besluiten tot en met de ontbinding
van de rechtspersoon.
Met de enquêteprocedure is meestal een aanzienlijke tijdsduur gemoeid. Tussen
indiening van het enquêteverzoek en de eindbeslissing van de Ondernemingskamer
verloopt meestal ruim een jaar. De Ondernemingskamer kan onder voorwaarden
echter wel zogeheten onmiddellijke voorzieningen treffen. Bovendien komt het in
veel gevallen niet tot een eindbeschikking omdat de zaak voordien wordt geschikt.4
Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat het overgrote deel van de enquêteverzoeken wordt gedaan door aandeelhouders van B.V. of N.V. Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn daarentegen zelden
subject van een enquêteprocedure.5 Uitzonderlijk is de enquête inzake Meavita:
zij vond plaats op verzoek van een vakorganisatie en het betrof stichtingen die deel
uitmaakten van de Meavita-groep.6
20.2

Het verzoek

20.2.1

Bevoegdheid

Een verzoek tot het instellen van een onderzoek kan betrekking hebben op het
beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon, hetzij in volle omvang, hetzij
met betrekking tot een bepaald gedeelte of een bepaald tijdvak. Tot het indienen
van een dergelijk enquêteverzoek zijn bevoegd (art. 2:345-2:347 BW):
a. leden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
waarbij als minimumaantal geldt het laagste van de drie volgende grootheden:
– 300 leden;
– 10% van het ledental;
– zoveel leden als gezamenlijk 10% van de stemmen in de algemene vergadering
kunnen uitbrengen of zoveel minder als de statuten bepalen;
b. degenen aan wie de bevoegdheid tot het verzoeken van een enquête door de
statuten of een overeenkomst is toegekend (bijvoorbeeld aan een subsidiegever
of de ondernemingsraad);
een belangenvereniging van werknemers (vakvereniging of -organisatie)
c.
waarvan leden in de onderneming van de rechtspersoon werkzaam zijn en
die gedurende ten minste twee jaar volledig rechtsbevoegd is;
d. de rechtspersoon zelf;

4.
5.
6.
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Zie voor een uitgebreide inleiding op het enquêterecht o.a. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe
Weme 2-II* 2009/726 e.v. en F. Veenstra, Groene Serie Rechtspersonen, Titel 8, Afdeling 2.
B.F. Assink & M.J. Kroeze, ‘Kroniek Enquêterecht 2015’, in: M. Holtzer, D. Strik & D.J. Oranje (red.),
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Deventer: Kluwer 2016, p. 38-41.
Hof Amsterdam (OK) 2 november 2011, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454.
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de procureur-generaal bij het Hof Amsterdam die om redenen van openbaar
belang een enquête kan vorderen (van deze bevoegdheid wordt zelden gebruikgemaakt).

Leden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kunnen,
mits zij voldoen aan de hierboven genoemde criteria, gezamenlijk optreden door
hun belangen te laten behartigen door een stichting als bedoeld in art. 3:305 BW.
Bij een stichting kunnen uiteraard alleen de hiervoor onder b tot en met e genoemden bevoegd zijn.
Bij de enquêteprocedure geldt verplichte procesvertegenwoordiging: het verzoekschrift moet dus worden ingediend door een advocaat (art. 278 Rv).
20.2.2

Ontvankelijkheid van het verzoek

Een verzoek is alleen ontvankelijk (dat wil zeggen: wordt in behandeling genomen)
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn (art. 2:349 BW):
a. De verzoekers moeten van tevoren schriftelijk hun bezwaren tegen het beleid
en de gang van zaken aan het bestuur (en indien aanwezig de raad van commissarissen) hebben kenbaar gemaakt. De strekking van dit voorschrift is dat
de rechtspersoon niet overvallen mag worden met het verzoek. Het is niet altijd
nodig de bezwaren in een afzonderlijk geschrift te uiten. Voldoende is dat de
bezwaren mondeling zijn geuit en schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in
de notulen van de algemene vergadering. Het is niet vereist dat bij het uiten
van de bezwaren wordt aangekondigd dat een enquêteverzoek wordt overwogen indien voor de rechtspersoon duidelijk moest zijn dat de bezwaren
grondslag zouden kunnen vormen voor een dergelijk verzoek.
b. Er moet, nadat bezwaren kenbaar zijn gemaakt, voldoende tijd verlopen zijn
om de rechtspersoon redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen de bezwaren
te onderzoeken en maatregelen te nemen. Hoe lang die periode moet zijn, is
af hankelijk van de omstandigheden. Een termijn van zes weken kan te kort
zijn, zeker als de rechtspersoon zich bereid heeft getoond zelf een onderzoek
in te stellen en zo nodig maatregelen te treffen. Een termijn van tien maanden
kan weer te lang zijn, althans als daardoor de indruk is ontstaan dat de verzoekers zich inmiddels bij de situatie hebben neergelegd.
Een vakorganisatie moet bovendien eerst de ondernemingsraad gelegenheid
c.
bieden om schriftelijk te reageren op het voorgenomen enquêteverzoek.
d. De rechtspersoon kan ook zelf een enquêteverzoek indienen, zoals hierboven
al is vermeld. De bevoegdheid hiertoe komt in de eerste plaats toe aan het
bestuur. Maar die bevoegdheid komt ook toe aan de raad van commissarissen
of een ander toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten is ingesteld.7 Neemt het bestuur het initiatief dan moeten de raad van commissarissen
of het andere toezichthoudend orgaan alsmede de ondernemingsraad zo
spoedig mogelijk van het voornemen op de hoogte worden gesteld. Neemt de
raad van commissarissen of het andere toezichthoudend orgaan het initiatief,
7.

Ingevolge art. 2:9a en 2:11 van het in 2016 ingediende Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491) kan bij alle in Boek 2 geregelde rechtspersonen het toezicht worden
opgedragen aan niet-uitvoerende bestuurders of aan een raad van commissarissen.
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dan moeten uiteraard het bestuur alsmede de ondernemingsraad zo spoedig
mogelijk worden ingelicht (art. 2:349 lid 1 BW). De wet laat in de genoemde
gevallen toe dat men kiest tussen mededeling van het ‘voornemen om het
verzoek in te dienen’ dan wel van ‘het indienen van het verzoek’. Ook al eist
de wet dat niet met zoveel woorden, de redelijkheid en billijkheid zal in veel
gevallen toch vereisen dat intern overleg en communicatie plaatsvindt voorafgaand aan het indienen van het verzoek.
Nadat het verzoek is gedaan, krijgt de rechtspersoon gelegenheid een verweerschrift
in te dienen, behalve uiteraard in het geval dat de rechtspersoon zelf het verzoek
heeft ingediend. Ook andere belanghebbenden kunnen een verweerschrift indienen
tot een door de Ondernemingskamer bepaald tijdstip (art. 2:349a lid 1 BW). Denkbaar is dat van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld de
(oud-)leden van een orgaan van de rechtspersoon of de ondernemingsraad. De
rechtspersoon en de andere belanghebbenden kunnen, vertegenwoordigd dan wel
bijgestaan door een advocaat, deelnemen aan de behandeling ter zitting. De zittingen van de Ondernemingskamer zijn in beginsel openbaar (art. 27 Rv).
Voor het indienen van een verzoek namens de rechtspersoon heeft het bestuur
geen goedkeuring nodig van de raad van commissarissen of een ander toezichthoudend orgaan. Wel kunnen commissarissen of toezichthouders een verweerschrift
indienen bij de Ondernemingskamer. Ook het omgekeerde is mogelijk: wordt namens de rechtspersoon een enquêteverzoek ingediend door de raad van commissarissen of het toezichthoudend orgaan, dan kan het bestuur een verweerschrift indienen.
20.2.3

Onmiddellijke voorzieningen

Bij het indienen van het verzoek en ook daarna nog kunnen de verzoekers de Ondernemingskamer vragen om, vooruitlopend op de uitkomst van de enquête, zogeheten onmiddellijke voorzieningen te treffen. Dergelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld schorsing van een bestuurder, benoeming van een tijdelijk bestuurder8
of schorsing van een besluit tot statutenwijziging. Een onmiddellijke voorziening
kan worden getroffen in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het
belang van het onderzoek. De Ondernemingskamer moet bij het treffen van de
voorzieningen rekening houden met de belangen van de rechtspersoon en van
degenen die bij de rechtspersoon zijn betrokken.9 Zo zal de Ondernemingskamer
in voorkomende gevallen bijvoorbeeld rekening moeten houden met de belangen
van de leden van een vereniging (art. 2:349a lid 2 BW). Heeft de Ondernemingskamer
nog niet beslist of het enquêteverzoek kan worden toegewezen, dan is bovendien
vereist dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken
te twijfelen (art. 2:349a lid 3 BW).
In de periode vóór het indienen van een enquêteverzoek zijn in spoedeisende gevallen voorlopige voorzieningen mogelijk door middel van een kort geding voor
de voorzieningenrechter van de rechtbank. Op deze wijze kan worden opgetreden

8.
9.
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Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 17 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5280.
Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 28 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3081.
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tegen onrechtmatig gedrag van de rechtspersoon of zijn organen, bijvoorbeeld als
verplichtingen tot overleg of verstrekken van informatie niet worden nagekomen.
20.2.4

Gronden voor toewijzing van het verzoek

De Ondernemingskamer wijst het enquêteverzoek toe als uit de feiten en omstandigheden die de verzoeker aanvoert, blijkt van ‘gegronde redenen om aan een juist
beleid of juiste gang van zaken te twijfelen’ (art. 2:350 lid 1 BW). Uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer10 blijken onder andere als zodanig te zijn erkend:
– Niet naleven van wettelijke of statutaire bepalingen door de rechtspersoon. Hierbij
valt bijvoorbeeld te denken aan het (langdurig) achterwege laten van de
voorgeschreven algemene vergadering.11
– Een impasse in het bestuur van de rechtspersoon. Het gaat met name om een
patstelling in het bestuur en/of in de algemene vergadering waardoor noodzakelijke of verplichte besluiten niet meer worden genomen.12
– Gebrekkige informatieverschaffing. Volgens de wet hebben leden en ook de ondernemingsraad recht op bepaalde informatie. Een enquêteverzoek kan worden
toegewezen als stelselmatig niet voldaan is aan die verplichtingen of als gegevens omtrent een zeer belangrijke transactie worden achtergehouden.13
– Niet gescheiden houden van belangen. Het komt regelmatig voor dat een enquêteverzoek wordt gehonoreerd mede wegens ‘belangenverstrengeling’ of het op
andere wijze niet gescheiden houden van belangen.14
– ‘Materiële liquidatie’ (verkoop van alle aandelen van de dochtermaatschappij
van de coöperatie). Dit heeft hetzelfde gewicht als een besluit tot ontbinding
en daarom had het besluit tot verkoop met de voor ontbinding vereiste
meerderheid genomen moeten worden.15
Ook het ontbreken van een belangenafweging kan grond zijn voor toewijzing van het
enquêteverzoek. Ten aanzien van de inhoud van bestuurlijke besluiten stelt de
Ondernemingskamer zich in het algemeen terughoudend op, maar dat ligt anders
als blijkt dat er aan het besluit geen behoorlijke afweging van de betrokken belangen
ten grondslag ligt.
In de meeste gevallen vindt toewijzing van een enquête plaats in verband met een
combinatie van verschillende gronden.16 Bijvoorbeeld:
– een impasse in het bestuur van de rechtspersoon, terwijl (daardoor) tevens
bepaalde wettelijke of statutaire verplichtingen niet worden nageleefd;
– onvoldoende informatieverstrekking, terwijl er tevens aanwijzingen bestaan
dat belangen niet gescheiden worden gehouden.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zie de overzichten in de jaarlijkse uitgave Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie
vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen), Deventer: Kluwer. Die overzichten en de in
(in de voetnoten bij) dit hoofdstuk genoemde voorbeelden hebben overigens vrijwel uitsluitend
betrekking op B.V.’s en N.V.’s.
Bijvoorbeeld in Hof Amsterdam (OK) 30 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1776.
Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 28 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:238.
Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 10 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:306.
Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 1 maart 2001, JOR 2001/106.
Hof Amsterdam 27 februari 2014, JOR 2014/160 (Tica).
Assink & Kroeze, o.c., p. 65 e.v.
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Bij afwijzing van het verzoek kan de Ondernemingskamer tevens beslissen dat het
verzoek niet op redelijke grond is gedaan. De rechtspersoon kan vervolgens schadevergoeding eisen van de verzoekers indien het onterechte verzoek schade heeft
berokkend (art. 2:350 lid 2 BW). Deze regel dient om lichtvaardige verzoeken tegen
te gaan. Dergelijke verzoeken zijn echter uitzondering en de Ondernemingskamer
heeft zelden geoordeeld dat een verzoek niet op redelijke grond is gedaan.
20.3

Het onderzoek

20.3.1

Onderzoekers

Bij de toewijzing van het enquêteverzoek benoemt de Ondernemingskamer een of
meer onderzoekers. Bij het verzoek kunnen hieromtrent suggesties worden gedaan.
De onderzoekers hebben grote bevoegdheden (art. 2:351 BW):
– zij kunnen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (computerbestanden) van de rechtspersoon raadplegen;
– de bezittingen van de rechtspersoon moeten hen desgevraagd worden getoond;
– bestuurders, commissarissen en werknemers zijn verplicht aan hen desgevraagd
alle inlichtingen te verschaffen. Dit geldt ook voor oud-bestuurders, oudcommissarissen en oud-werknemers;
– zij kunnen de Ondernemingskamer verzoeken een of meer personen als getuige te horen.
De Ondernemingskamer heeft aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor
onderzoekers opgesteld.17 De onderzoekers mogen de resultaten van het onderzoek
slechts bekendmaken voor zover hun opdracht dat meebrengt (art. 2:351 lid 3 BW).
Om toezicht te houden op de onderzoekers en aan hen zo nodig aanwijzingen te
geven, benoemt de Ondernemingskamer een raadsheer-commissaris. De verzoekers
of belanghebbenden bij het onderzoek kunnen de raadsheer-commissaris laten
weten dat zij bepaalde aanwijzingen wensen (art. 2:350 lid 4 BW).
20.3.2

Verslag

De onderzoekers leggen hun bevindingen neer in een verslag dat wordt neergelegd
ter griffie van het Hof Amsterdam. De procureur-generaal ontvangt een exemplaar,
alsmede de rechtspersoon en de verzoekers. Slechts de rechtspersoon mag mededelingen aan derden doen uit het verslag. De Ondernemingskamer kan echter bepalen
dat het verslag voor eenieder ter inzage ligt, hetgeen via de Staatscourant bekend
wordt gemaakt (art. 2:353 BW).
De onderzoekers zijn tot op zekere hoogte verplicht het ‘hoor en wederhoor-beginsel’ toe te passen. Zij zijn namelijk verplicht om degenen die in het conceptverslag
worden genoemd gelegenheid te bieden om opmerkingen te maken over wezenlijke
bevindingen die op henzelf betrekking hebben (art. 2:351 lid 4 BW).

17.
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Het is iedereen verboden om mededelingen te doen uit het conceptverslag of delen
daarvan.
20.3.3

Kosten

Bij de toewijzing van het enquêteverzoek bepaalt de Ondernemingskamer het bedrag
dat het onderzoek ten hoogste mag kosten (dit bedrag kan later zo nodig verhoogd
worden). De rechtspersoon draagt de kosten en moet daarvoor zo nodig zekerheid
stellen. De Ondernemingskamer kan op grond van het verslag en op verzoek van
de rechtspersoon beslissen dat de kosten van het onderzoek ook verhaald kunnen
worden op:
– de verzoekers indien uit het verslag blijkt dat het enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan (dit geval zal zich overigens niet snel voordoen en
kostenverhaal zal daarom slechts op verzoekers te kwader trouw plaatsvinden);
– een bestuurder, commissaris of werknemer die blijkens het verslag verantwoordelijk is voor een onjuist beleid of een onbevredigende gang van zaken
bij de rechtspersoon (art. 2:354 BW).
Een verzoek tot kostenverhaal op een (oud-)bestuurder kan worden toegewezen
als de gerezen problemen in hoge mate aan deze (rechts)persoon kunnen worden
toegeschreven.18 In het algemeen geldt dat toewijzing van het verzoek slechts mogelijk is als het verslag voldoende aanknopingspunten biedt voor de beoordeling
van de rol van de afzonderlijke bestuurders, commissarissen of werknemers. Of
dat het geval is, zal mede afhangen van de formulering van de onderzoeksopdracht.
Daarop kan door het verzoekschrift waarmee de enquête wordt gestart, enige invloed
worden uitgeoefend.
20.4

Gevolgen van het onderzoek

20.4.1

Vaststelling van wanbeleid

Op basis van het verslag van de onderzoekers beoordeelt de Ondernemingskamer
of er sprake is van wanbeleid (art. 2:355 lid 1 BW). Overigens doet de Ondernemingskamer dit niet uit eigen beweging, maar slechts als naar aanleiding van het verslag
om voorzieningen wordt verzocht. Dit verzoek moet binnen twee maanden na
deponering van het verslag ter griffie worden ingediend. Bevoegd tot het indienen
van een dergelijk verzoek zijn de oorspronkelijke verzoekers en voorts, indien het
verslag voor hen ter inzage ligt, andere partijen die bevoegd zijn een enquêteverzoek
in te dienen (art. 2:355 BW). Doordat een afzonderlijk verzoek nodig is om voorzieningen door de Ondernemingskamer te verkrijgen, heeft de wetgever willen bereiken
dat de betrokkenen eerst de zaak nog zelf kunnen oplossen. Pas als dat niet lukt,
komt dus de vraag aan de orde wat wanbeleid inhoudt. Want alleen wanneer
wanbeleid is vastgesteld, kan de Ondernemingskamer de in de wet gespecificeerde,
definitieve voorzieningen treffen.
De Ondernemingskamer omschrijft wanbeleid als ‘handelen in strijd met elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap’. Wanbeleid kan zowel op het
18.

Bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 9 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2754.
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bedrijfseconomische beleid als op het sociale beleid in de onderneming van de
rechtspersoon betrekking hebben.
Het oordeel wanbeleid is, evenals de beslissing een enquêteverzoek toe te wijzen,
veelal gebaseerd op een samenstel van omstandigheden en voorvallen. De eerder
genoemde Meavita-zaak illustreert dit. Het door de Ondernemingskamer geconstateerde wanbeleid bestond onder andere uit nalatigheid bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van een belangrijke fusie en uit schending van governanceen medezeggenschapsregels. Moeilijke externe omstandigheden vormen daarvoor
geen rechtvaardiging. Volgens de Ondernemingskamer zijn de leden van de raad
van bestuur en van de toezichthoudende organen verantwoordelijk voor het wanbeleid en daarom kunnen de enquêtekosten op hen worden verhaald.19
Enkele andere voorbeelden van wanbeleid ontleend aan de jurisprudentie van de
Ondernemingskamer:20
– impasse door interne conflicten binnen de rechtspersoon;21
– niet gescheiden houden van belangen (belangenverstrengeling);22
– een onjuist beeld in stand houden van de structuur waarvan de rechtspersoon
deel uitmaakt en van de financiële gegevens.23
Wanbeleid behoeft niet altijd een structurele aangelegenheid te betreffen. Ook een
enkele gedraging die voor de onderneming van de rechtspersoon zeer nadelige
gevolgen heeft, kan wanbeleid opleveren.
De vaststelling door de Ondernemingskamer dat er sprake is van wanbeleid heeft
niet tot gevolg dat degenen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn, voor de
daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk zijn. Voor aansprakelijkstelling is een
afzonderlijke procedure nodig waarbij het oordeel van de Ondernemingskamer
uiteraard wel gewicht in de schaal zal leggen.24
20.4.2

Voorzieningen

De Ondernemingskamer kan op een daartoe strekkend verzoek een of meer voorzieningen treffen indien van wanbeleid sprake is en zij die voorzieningen op grond
van de uitkomst van het onderzoek geboden acht. Zij kan het treffen van voorzieningen aanhouden indien de rechtspersoon op zich neemt maatregelen te nemen
die aan het wanbeleid een einde maken of de gevolgen daarvan zo veel mogelijk
beperken (art. 2:355 lid 5 BW).
De voorzieningen die ten aanzien van een vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of stichting kunnen worden getroffen, zijn (art. 2:356 BW):
a. schorsing of vernietiging van een besluit van de bestuurders, commissarissen,
de algemene vergadering of van enig ander orgaan van de rechtspersoon; van
deze bevoegdheid maakte de Ondernemingskamer gebruik om de decharge

19.
20.
21.
22.
23.
24.
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te vernietigen die was verleend aan de raden van bestuur van de Meavitastichtingen;25
schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen;
tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen (de Ondernemingskamer kan een beloning toekennen, ten laste van de rechtspersoon);
tijdelijke afwijking van de statuten;
ontbinding van de rechtspersoon (tenzij het belang van de leden of werknemers
dan wel het openbaar belang zich daartegen verzet).

De Ondernemingskamer bepaalt zo nodig de gevolgen van de getroffen voorzieningen. De tijdelijke voorzieningen, c en d, kunnen zo nodig worden verlengd (art.
2:357 BW).
De Ondernemingskamer kan ook bepalen dat de rechtspersoon de (redelijke) kosten
draagt die een tijdelijk aangestelde bestuurder of commissaris moet maken om
zich te verweren tegen een schadevordering wegens onbehoorlijke taakvervulling
(art. 2:357 lid 6 BW).
20.5

Rechtsmiddelen

Tegen beschikkingen van de Ondernemingskamer in een enquêteprocedure staat
beroep in cassatie open bij de Hoge Raad. Bevoegd tot het instellen van dit beroep
zijn de procureur-generaal, de verzoekers, degenen die als belanghebbende in de
procedure zijn opgeroepen én verschenen, alsmede de rechtspersoon zelf (art. 2:359
lid 1 BW).

25.

Hof Amsterdam (OK) 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454.
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Hoofdstuk 21
Omzetting
Mr. C.H.C. Overes

21.1

Algemene aspecten van omzetting

21.1.1

Inleiding

Met omzetting van een rechtspersoon wordt bedoeld de verandering van een
rechtspersoon in een ander soort rechtspersoon.1 Redenen voor omzetting kunnen
onder meer zijn gelegen in de behoefte aan een andere organisatie of financiële
inrichting. Wanneer een vereniging een juridische fusie (zie par. 22.5) of splitsing
(zie par. 22.6) wil aangaan met een stichting is het in beginsel zelfs noodzaak dat
een van beide zich omzet in de vorm van de ander. De wet staat een juridische
fusie – in beginsel (zie art. 2:310 lid 4 BW) – alleen toe tussen rechtspersonen
met dezelfde rechtsvorm (art. 2:310 lid 1 BW). Ook bij een juridische splitsing
moeten de partijen bij de splitsing (de splitsende rechtspersoon en alle verkrijgende
rechtspersonen) in beginsel dezelfde rechtsvorm hebben (art. 2:334b lid 1 BW).
Volgens art. 2:18 BW kan een vereniging of stichting zich omzetten in elke gewenste
rechtsvorm, indien aan de vereisten genoemd in dit artikel wordt voldaan.
Voor een omzetting van een vereniging of stichting in een N.V. of B.V. en omgekeerd, gelden tevens art. 2:71, 2:72 en art. 2:181-2:183 BW. De regeling van de
omzetting is ook van toepassing op de informele vereniging. Bij deze vereniging,
waarvan de statuten niet op schrift hoeven te staan (zie hoofdstuk 3), is het lastig
na te gaan of aan alle vereisten, die art. 2:18 BW aan de omzetting stelt, is voldaan.
Om de reden dat de informele vereniging op zeer eenvoudige wijze volledige
rechtsbevoegdheid kan verkrijgen (zie art. 2:28 BW), had de wetgever de informele
vereniging beter buiten de toepassing van de omzettingsregeling kunnen laten,
zoals dit ook het geval is bij de juridische fusie en splitsing (art. 2:308 lid 2
BW).
De vereniging en stichting kunnen zich ook omzetten in een kerkelijke rechtspersoon en omgekeerd. Art. 2:18 BW is niet rechtstreeks van toepassing op kerkgenootschappen. Volgens art. 2:2 lid 2 BW is overeenkomstige toepassing van de algemene
bepalingen van Boek 2 BW geoorloofd voor zover deze te verenigen is met hun
statuut en met de aard van de onderlinge verhoudingen. De tekst, de totstandkomingsgeschiedenis en de inrichtingsvrijheid van een kerkgenootschap verzetten
zich volgens de Hoge Raad niet tegen omzetting van een kerkgenootschap in een

1.

Ofwel een rechtsvormwijziging, zie uitgebreid over omzetting Snijder-Kuipers 2010 en over de
omzetting van verenigingen en stichtingen Dijk & Van der Ploeg 2013, hoofdstuk 13.
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andere rechtsvorm en vice versa mits de omzetting te verenigen is met zijn statuut
en met de aard van de onderlinge verhoudingen.2
Een coöperatie kan zich niet alleen omzetten in andere in Boek 2 BW geregelde
rechtspersonen, maar ook in een Europees Economisch Samenwerkingsverband
(EESV) of Europese Coöperatieve Vennootschap (ECV) en vice versa.3
Boek 2 BW voorziet niet in de mogelijkheid van omzetting van een vereniging,
stichting of coöperatie in een buitenlandse rechtsvorm. Coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen alsmede nijvere verenigingen en stichtingen kwalificeren
als vennootschap in de zin van art. 54 VWEU en kunnen zich onder bepaalde
voorwaarden omzetten in een rechtsvorm naar het recht van een andere lidstaat
van de EER.4
De wet stelt aan de omzetting van een vereniging of een stichting in een andere
rechtsvorm een aantal vereisten. Wordt aan deze eisen voldaan, dan krijgt de
rechtspersoon wel een andere vorm, maar het blijft dezelfde rechtspersoon. Het
bestaan van de rechtspersoon wordt door de omzetting niet beëindigd (art. 2:18 lid
8 BW). Alleen de structuur en de vorm veranderen.
In het vermogen van de rechtspersoon wordt door de omzetting geen verandering
gebracht. Zet een vereniging zich om in een stichting, dan heeft de stichting na
omzetting hetzelfde vermogen als de vereniging vóór de omzetting bezat.
21.1.2

Procedure van de omzetting

Aan de omzetting van een vereniging of een stichting in een andere rechtsvorm
stelt de wet de volgende vereisten:
a. een besluit tot omzetting;
b. een besluit tot statutenwijziging;
een notariële akte (art. 2:18 lid 2 BW);
c.
d. een rechterlijke machtiging (deze geldt echter alleen bij de omzetting van of
in een stichting en bij de omzetting van een N.V. of B.V. in een vereniging,
art. 2:18 lid 4 BW, zie par. 21.1.3).
Ad a. Het besluit tot omzetting moet op dezelfde manier worden genomen als een
besluit tot statutenwijziging. Is bijvoorbeeld voor de wijziging van de statuten van
een stichting de goedkeuring nodig van een derde (bijvoorbeeld een gemeente als
subsidiegever), dan is deze goedkeuring ook vereist voor het besluit tot omzetting
(zie hoofdstuk 15 en 16). Voor het besluit tot omzetting van een vereniging stelt
de wet, vanwege het ingrijpende karakter van de omzetting, als extra vereiste dat

2.

3.
4.
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Zie HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:771, op een prejudiciële vraag van de Rb. Amsterdam
20 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6699. In de literatuur is discussie over de vraag of omzetting
van een kerkgenootschap mogelijk is, zie hierover Snijder-Kuipers 2010, par. 7.2, Dijk & Van der
Ploeg 2013, par. 13.1 en Asser/Rensen 2-III* 2017/396.
Zie art. 8 Uitvoeringswet EESV, art. 2 lid 1 SCE-Verordening jo. art. 10 Uitvoeringswet ECV en
Asser/Rensen 2-III* 2017/467 e.v. Zie hierover uitgebreid Snijder-Kuipers 2010, par. 7.4 e.v.
Zie hierover W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing: theorie en
praktijk’, in: W.J.M. van Veen e.a. (red.), Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van
vestiging, vennootschap en fiscaal recht (ZIFO-reeks deel 10), Deventer: Wolters Kluwer 2013, p. 11-49.
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dit besluit moet worden genomen met ten minste negen tienden van de uitgebrachte
stemmen.
Ad b. De statuten van de om te zetten rechtspersoon moeten worden aangepast
aan de structuur van de nieuwe rechtsvorm. Tussen een vereniging en een stichting
bestaan immers een aantal verschillen (zie par. 1.6). Zo kent de stichting geen leden
en geen algemene vergadering, waaraan allerlei bevoegdheden dwingendrechtelijk
zijn toebedeeld. Ook de naam van de stichting zal moeten worden gewijzigd wanneer zij wordt omgezet in een vereniging. Het woord stichting moet daaruit verdwijnen.
Ad c. De notariële akte van omzetting moet de nieuwe statuten van de rechtspersoon
en andere wettelijke vereisten (bijv. art. 2:286 lid 4 BW) bevatten. Is voor de omzetting een rechterlijke machtiging vereist, dan verklaart de notaris in de akte van
omzetting dat de machtiging op het ontwerp van de akte is verleend.
De vereniging of stichting moet van de omzetting opgave doen in de openbare registers (art. 2:18 lid 7 BW).
Ad d. Voor de omzetting van een stichting, de omzetting in een stichting (zie ook
par. 21.3.2) en de omzetting van een B.V. of N.V. in een vereniging vereist de wet
een rechterlijke machtiging.
21.1.3

Rechterlijke machtiging

Een machtiging is nodig omdat de genoemde omzettingen ingrijpende veranderingen teweegbrengen die krachtens de wet niet aan een andere vorm van toezicht
onderworpen zijn en dient tot bescherming van de belangen van de bij de rechtspersoon betrokkenen.
Bij het verzoek om machtiging moet een notarieel ontwerp van de akte worden
overgelegd om te voorkomen dat de rechter een ontwerpakte krijgt gepresenteerd
die ongeoorloofde afwijkingen van het rechtspersonenrecht inhoudt. De rechter
zal de machtiging in elk geval weigeren als een vereist besluit nietig is of een
rechtsvordering tot vernietiging aanhangig is.
Daarnaast kan de rechter de machtiging weigeren indien de belangen van stemgerechtigden die niet hebben ingestemd met de omzetting of van andere bij de
rechtspersoon betrokkenen, onvoldoende zijn ontzien.5
Het is de vraag hoe de ‘niet stemgerechtigde anderen’ op de hoogte kunnen zijn
van de omzetting. Anders dan bij een fusie of splitsing hoeft aan een voorgenomen
omzetting van een vereniging of stichting geen bekendheid te worden gegeven,
bijvoorbeeld door een aankondiging in een landelijk dagblad.
Indien een rechterlijke machtiging tot omzetting is verleend, kunnen belanghebbenden binnen drie maanden na de beschikking van de rechtbank hoger beroep
5.

Wanneer een B.V. zich omzet in een vereniging of stichting wordt de machtiging volgens art. 2:181
lid 6 BW geweigerd indien de belangen van houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen,
indien die er zijn, onvoldoende zijn ontzien.
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instellen (art. 996 Rv). De rechterlijke machtiging moet voorafgaand aan de omzetting worden verleend.6
21.2

Omzetting van een vereniging

21.2.1

Het besluit tot omzetting

Het besluit tot omzetting moet in de vereniging worden genomen door de algemene
ledenvergadering (eventueel ledenraad). De algemene ledenvergadering is immers
het orgaan dat bevoegd is de statuten te wijzigen. De wet bepaalt bovendien dat
het besluit tot omzetting moet worden genomen met ten minste negen tienden
van de uitgebrachte stemmen. Deze grote meerderheid is vereist omdat het besluit
een ingrijpende verandering teweegbrengt.
Of het besluit tot omzetting ook door een meerderheid van de leden (quorum) genomen wordt, hangt af van de statutaire regeling voor de wijziging van de statuten.
Indien er voor een statutenwijziging geen quorum is vastgesteld (zie par. 16.1.7)
en er maar een kleine groep leden op de vergadering aanwezig is, kan het besluit
tot omzetting toch worden genomen.
21.2.2

Gevolgen voor het lidmaatschap

Een belangrijk gevolg van de omzetting van een vereniging in een stichting is dat
het lidmaatschap verdwijnt. De stichting kent immers geen leden. Denkbaar is dat
het lidmaatschap door omzetting overgaat in een contractuele of organisatierechtelijke rechtsbetrekking met de stichting (zie par. 21.3.3). Leden van de vereniging
die deze omzetting niet wensen, zullen hun lidmaatschap vóór de omzetting
moeten beëindigen. De omzetting, die een ingrijpende wijziging brengt in de
rechtspositie van de leden van de vereniging, levert een grond op om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen een maand nadat hun het
besluit tot omzetting is meegedeeld (art. 2:36 lid 4 BW). Zie over de beëindiging
van het lidmaatschap par. 7.4.
Bij de omzetting van een vereniging in een N.V. of B.V. wordt ieder lid aandeelhouder (art. 2:72 lid 3/art. 2:183 lid 2 BW). Deze omzetting kan niet plaatsvinden zolang
een lid nog kan opzeggen op grond van art. 2:36 lid 4 BW. Bij omzetting in een
N.V. of B.V. moet op de aandelen worden gestort. Omdat de leden niet tegen hun
wil met een stortingsplicht behoren te worden belast, vereist de omzetting de
schriftelijke toestemming van ieder lid van wie de aandelen niet worden volgestort
door de omzetting van de reserves van de vereniging.
21.3

Omzetting van een stichting

21.3.1

Het besluit tot omzetting

In de stichting wordt het besluit tot omzetting genomen door het orgaan dat bevoegd
is de statuten te wijzigen. Geven de statuten niet de mogelijkheid tot een wijziging,
dan kan geen besluit tot omzetting worden genomen. Om in dit geval toch een
6.
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Rb. Amsterdam 28 april 1998, JOR 1998/105, m.nt. De Monchy.
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omzetting mogelijk te maken, kan de rechter worden verzocht de statuten te wijzigen (art. 2:294 BW). Zie over de wijziging van de statuten bij de stichting hoofdstuk
15. Aan het besluit tot omzetting van de stichting worden in de wet geen nadere
vereisten gesteld. Nu de wet geen speciale meerderheid voor dit besluit eist, moet
het besluit met dezelfde meerderheid (en eventueel quorum) worden genomen als
de statuten van de stichting voorschrijven voor een besluit tot statutenwijziging.
21.3.2

Het vermogen van de stichting

Na de omzetting moeten de statuten een bepaling bevatten dat het vermogen dat
de stichting bij de omzetting heeft en de vruchten daarvan niet zonder toestemming
van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de omzetting was voorgeschreven (de zogenoemde vermogensklem, art. 2:18 lid 6 BW). Hetzelfde geldt voor
de statuten van een rechtspersoon voor zover het vermogen van de omgezette
stichting en de vruchten daarvan krachtens fusie of splitsing zijn overgegaan.7 De
reden hiervoor is dat het vermogen dat in de stichting is bijeengebracht ter verwezenlijking van een in de statuten omschreven doel, niet na omzetting ten behoeve
van een ander doel mag worden aangewend. Het vermogen mag na omzetting alleen
op andere wijze worden besteed indien de rechter daarvoor toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming kan ook achteraf worden gevraagd en verleend.8
Bij een omzetting van een stichting in een N.V. of B.V. kan het vermogen van de
stichting worden aangewend ter volstorting op de aandelen. Het aanwenden van
het vermogen van de stichting ter storting op de aandelen in een N.V. of B.V. is op
zichzelf niet problematisch, maar wel is van belang wie de houder van deze aandelen zal zijn. De aandelen mogen bijvoorbeeld niet worden gehouden door de bestuursleden van de om te zetten stichting. Dit is immers in strijd met het uitkeringsverbod van art. 2:285 lid 3 BW.9 Storting op aandelen ten laste van het stichtingsvermogen kan wel rechtsgeldig plaatsvinden indien de aandelen direct of indirect
worden genomen door een stichting met dezelfde doelstelling als de omgezette
stichting.10 Ook is denkbaar dat bij omzetting in een B.V. een statutaire reserve
wordt gevormd, bestemd voor het doel waarvoor de stichting in het leven is geroepen.11
Onder de vermogensklem valt het vermogen dat de stichting bij omzetting had en
de vruchten daarvan. Door de omzetting van de stichting wordt het beklemde
vermogen niet afgezonderd van het vermogen van de omgezette stichting of van
de rechtspersoon waarop het vermogen van de omgezette stichting door fusie of
splitsing onder algemene titel is overgegaan.12 De vermogensklem rust niet op alle
individuele activa en passiva van de omgezette stichting, maar op het saldo van
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Rb. Rotterdam 18 februari 2004, JOR 2004/100 (Optas Pensioenen).
Rb. Zwolle 7 februari 2003, JOR 2004/2 (Icare Thuiszorgwinkels).
Rb. Zwolle 21 november 2003, JOR 2004/68, m.nt. Groffen (Stichting Gastouderburo), zie hierover
Snijder-Kuipers 2006 en Groffen 2004.
Rb. Zwolle 7 februari 2003, JOR 2004/2 (Icare Thuiszorgwinkels).
Rb. Arnhem 14 mei 1992, NJkort 1992/45 (Stichting Werkpool Nijmegen II). Zie over de vermogensklem
en de bescherming van het vermogen van de stichting bij omzetting uitgebreid Snijder-Kuipers
2010, hoofdstuk 4 en Boschma & Snijder-Kuipers 2011, p. 45-60.
HR 21 januari 2011, NJ 2011/352, m.nt. P. van Schilfgaarde en H. Beckman (Optas Pensioenen).
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alle vermogensbestanddelen ten tijde van de omzetting, aldus de Hoge Raad.13 Het
is dan ook niet zo dat bij iedere wijziging in de activa en passiva en voor elke besteding daarvan op andere wijze dan voor de omzetting was voorgeschreven toestemming van de rechter moet worden verzocht. Dit zou immers tot een onwerkbare situatie leiden.
De vermogensklem kan worden omzeild door een afsplitsing van het gehele vermogen van de stichting aan een N.V. of B.V. waarvan de stichting bij splitsing alle
aandelen verkrijgt. Indien alle bepalingen van de stichtingsstatuten kunnen worden
gewijzigd is voor een dergelijke afsplitsing geen rechterlijke machtiging vereist,
zie par. 22.6.4.
21.3.3

Gevolgen voor de bij de stichting betrokkenen

Bij de omzetting van een stichting in een vereniging zullen op het moment dat de
omzetting van kracht wordt, tot de vereniging leden moeten toetreden (art. 2:26
BW). De leden van het bestuur van de stichting zullen veelal lid van de vereniging
worden. Zij die bij de stichting betrokken zijn, bijvoorbeeld als aangeslotene of als
donateur, worden niet van rechtswege lid van de vereniging. Wel zal hun bij of
na de omzetting in het algemeen de gelegenheid worden geboden om als lid van
de vereniging toe te treden.
21.4

Omzetting van een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Sinds 1 januari 1989 gelden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
niet meer als een vorm van een vereniging, maar als een zelfstandige rechtsvorm.
Zie par. 19.2.1. Voor wijziging van een vereniging in een coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij e.o. kan niet worden volstaan met een statutenwijziging,
maar moet de procedure voor omzetting (art. 2:18 BW) worden gevolgd. Net als de
vereniging en stichting kunnen de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
zich omzetten in elke gewenste andere rechtsvorm zoals geregeld in Boek 2 BW.
Daarnaast kan de coöperatie zich op grond van Europese regelgeving omzetten in
een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)14 of een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)15 en omgekeerd. Ook voor deze omzettingen geldt dat
het bestaan van de rechtspersoon niet wordt beëindigd.16
21.5

Bescherming van crediteuren en werknemers

Omdat de omzetting het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigt en er geen
vermogen wordt overgedragen of onder algemene titel overgaat, kent de omzettingsregeling geen bepalingen omtrent de bescherming van crediteuren en werknemers. Het is echter zeer wel denkbaar, bijvoorbeeld in geval van een omzetting
van een coöperatie W.A. of B.A. in een vereniging of stichting, dat de belangen van
13.
14.
15.
16.
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Zie vorige noot.
Op grond van de EESV-Verordening (Verordening (EEG) nr. 2137/85) en EESV-Uitvoeringswet (art. 8).
Zie art. 35 en art. 76 SCE-Verordening (Verordening (EG) nr. 1435/2003) en SCE-Uitvoeringswet
(art. 10 en art. 19).
Zie over deze omzettingen uitgebreid Snijder-Kuipers 2010, par. 7.4 en 7.6.
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crediteuren in het gedrang komen. Bij de omzetting in een stichting kan de rechter
die de machtiging verleent toetsen of de belangen van alle betrokkenen voldoende
zijn ontzien.17
Het (voorgenomen) besluit tot omzetting in een niet verwante rechtsvorm – denk
aan een vereniging of stichting in een B.V. – kan leiden tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel een belangrijke wijziging in
de verdeling van bevoegdheden waarover de ondernemingsraad om advies moet
worden gevraagd.18

17.

18.

Rb. Leeuwarden (pres.) 1 juni 1994, KG 1994/228 (Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken WA)
waarin de rechter omzetting van de coöperatie W.A. in een B.V. verbiedt zolang de bestaande
aanspraken van werknemers niet zijn gegarandeerd op een met de bijdrageplicht van leden van
de coöperatie W.A. vergelijkbare wijze.
Hof Amsterdam 10 november 2011, RO 2012/9.
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Hoofdstuk 22
Samenwerking, fusie en splitsing
Mr. C.H.C. Overes

22.1

Samenwerking

22.1.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden voor samenwerking, fusie
en splitsing van verenigingen en stichtingen. Uit het oogpunt van doelmatigheid
of gedwongen door bijvoorbeeld subsidievoorwaarden van de overheid kan een
rechtspersoon besluiten tot samenwerking of fusie met een andere rechtspersoon.
Samenwerking maakt de minste inbreuk op de eigen organisatie. Af hankelijk van
het aantal terreinen waarop men gaat samenwerken en de vorm die men voor de
samenwerking kiest, is de samenwerking meer of minder hecht. De betrokken
verenigingen en stichtingen blijven echter bij samenwerking, anders dan bij een
fusie, zelfstandige rechtspersonen. Verenigingen en stichtingen kunnen samenwerken op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, een zogenoemde contractuele
samenwerking (zie par. 22.1.2), of in een speciaal voor de samenwerking opgerichte
vereniging of stichting. Zie over de samenwerking in een rechtspersoon par. 22.1.3.
Omdat er sprake is van contractsvrijheid zijn vele denkbare vormen van contractuele
samenwerking mogelijk.
22.1.2

Contractuele samenwerking

Contractuele samenwerking tussen een stichting en/of vereniging is de samenwerking die bij overeenkomst wordt geregeld. In de overeenkomst wordt onder meer
afgesproken op welk terrein de organisaties zullen samenwerken. Ook worden afspraken gemaakt over de inzet van personeel, het gebruik van materiële voorzieningen en de verdeling van de kosten. Tevens moet duidelijk zijn wie contracten
ten behoeve van de samenwerking sluit en op wiens naam.
Het personeel dat voor de samenwerking wordt ingezet, blijft (veelal) in dienst van
de vereniging of stichting waarbij het vóór de samenwerking in dienst was. Het
samenwerkingsverband dat slechts berust op een overeenkomst kan geen personeel
in dienst nemen en kan bijvoorbeeld ook geen registergoederen in eigendom verkrijgen.
De rechten en verplichtingen van de samenwerkende verenigingen en stichtingen
kunnen niet anders dan met hun instemming worden verzwaard of gewijzigd.
22.1.3

Samenwerking in een rechtspersoon

Een voordeel van de samenwerking door middel van een daartoe opgerichte
rechtspersoon is dat die rechtspersoon als zelfstandige eenheid in het maatschappelijk verkeer kan optreden. De rechtspersoon kan overeenkomsten sluiten, goede-
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ren verkrijgen, personeel in dienst nemen, enzovoort. Het is bovendien mogelijk
dat de ten behoeve van de samenwerking opgerichte rechtspersoon een deel van
de eventueel aanwezige ‘instellingen’ of ‘ondernemingen’ van de samenwerkende
verenigingen en stichtingen overneemt ofwel dat deze door splitsing onder algemene
titel op deze rechtspersoon overgaat (zie par. 22.6). De rechtspersoon kan ook bijvoorbeeld de administratie van de samenwerkende verenigingen en stichtingen
voor haar rekening nemen.
22.1.4

Samenwerkingsstichting

Een samenwerkingsstichting wordt opgericht door een aantal verenigingen en/of
stichtingen om ten behoeve van deze verenigingen en/of stichtingen een bepaalde
taak te verrichten.
De verenigingen en/of stichtingen die de samenwerkingsstichting oprichten, zullen
het onder meer eens moeten worden over de doelstelling van de samenwerkingsstichting, de samenstelling van het bestuur, over de inhoud en de mogelijkheid
van wijziging van de statuten en over de wijze waarop besluiten zullen worden
genomen. Tussen de oprichtende verenigingen en/of stichtingen en de samenwerkingsstichting behoeven door de oprichting geen rechtsbetrekkingen te ontstaan.
In de meeste gevallen echter zullen de deelnemende rechtspersonen deel uitmaken
van het bestuur of eventuele andere organen van de samenwerkingsstichting ofwel
zullen personele unies worden gecreëerd. Dat kan door de bestuurders van de samenwerkende organisaties zitting te laten nemen in het bestuur van de samenwerkingsstichting.
De invloed van de samenwerkingsstichting op de deelnemende verenigingen en/of
stichtingen is af hankelijk van de bevoegdheden die aan de stichting zijn overgedragen. Er kan bijvoorbeeld een goedkeurings- of adviesrecht aan de samenwerkingsstichting worden verleend ten aanzien van bepaalde besluiten van de deelnemende
rechtspersonen. Bevoegdheden die door de wet dwingendrechtelijk aan bepaalde
organen van de deelnemende rechtspersonen zijn toebedeeld, kunnen niet aan de
samenwerkingsstichting worden overgedragen.
22.1.5

Samenwerkingsvereniging: de federatie

Een federatie is een vereniging van rechtspersonen. De verenigingen en/of stichtingen die de federatie oprichten, worden lid van de federatie. De verenigingen en/of
stichtingen vormen aldus de algemene ledenvergadering van de federatie. De federatie kan, als elke vereniging, verplichtingen aan haar leden opleggen. In de statuten
van de federatie zal moeten worden geregeld op welk gebied deze verplichtingen
kunnen liggen en door welk orgaan van de federatie deze verplichtingen kunnen
worden vastgesteld (art. 2:27 lid 4 onderdeel c en art. 2:34a BW). Door opzegging
van het lidmaatschap kan het lid-de rechtspersoon de samenwerking in de federatie
beëindigen.
Is de samenwerking in de federatie in de statuten van de leden-rechtspersonen
verankerd en behoeft een besluit tot statutenwijziging van de leden-rechtspersonen
de goedkeuring van de federatie, dan zal een lid-rechtspersoon slechts met de instemming van de federatie de samenwerking kunnen beëindigen.
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22.2

Fusie: algemeen

Een fusie is ingrijpender dan samenwerking. Anders dan bij samenwerking verliezen
de fuserende rechtspersonen geheel of gedeeltelijk hun zelfstandigheid. De fusievormen die worden gehanteerd verschillen in intensiteit. Bij de minst vergaande
vorm van fusie blijven de fuserende rechtspersonen als rechtspersoon bestaan,
maar gaat de zeggenschap van de rechtspersoon over op een andere rechtspersoon.
Er vindt als het ware een concentratie van zeggenschap plaats. Voor het ondergeschikt maken van de ene rechtspersoon aan de andere zijn verschillende constructies
denkbaar. Enkele hiervan komen in par. 22.3 aan de orde.
Een fusie kan ook op voet van gelijkwaardigheid geschieden, in die zin dat het
beleid van de betrokken rechtspersonen zal worden gecoördineerd. Verder gaan
de veel gebruikte vormen van vermogensrechtelijke fusie die ook wel instellingenfusie
worden genoemd. Deze fusievorm bestaat uit een overdracht van (een deel van)
het vermogen aan de overnemende rechtspersoon. De fuserende rechtspersonen
die hun gehele vermogen hebben overgedragen aan de overnemende rechtspersoon,
kunnen na de fusie worden ontbonden. De vermogensrechtelijke fusie is vergelijkbaar met de zogenoemde bedrijfsfusie tussen commerciële vennootschappen. Zie
over de vermogensrechtelijke fusie par. 22.4.
De wet kent evenals voor andere rechtspersonen ook voor de vereniging en de
stichting de mogelijkheid van de juridische fusie. De juridische fusie is de meest
vergaande vorm van fusie. De rechtspersonen worden door de fusie volledig samengevoegd. De fuserende rechtspersonen houden met uitzondering van de verkrijgende
rechtspersoon door de fusie op te bestaan (art. 2:311 BW). Zie over de juridische
fusie par. 22.5.
Naast de gevolgen die een fusie heeft voor de organisatie van de rechtspersonen,
kan de fusie ook gevolgen hebben voor de personen die werkzaam zijn in de door
de rechtspersoon in stand gehouden onderneming of instelling. Welke gevolgen
de fusie heeft voor de positie van de werknemers komt hierna bij de verschillende
vormen van fusie ter sprake.
22.3

Fusie door middel van concentratie van zeggenschap

22.3.1

Algemeen

Bij de fusie door middel van concentratie van zeggenschap blijven de fuserende
rechtspersonen bestaan, maar zij worden ondergeschikt gemaakt aan een van de
fusiepartners. Zij verliezen daardoor hun zelfstandigheid. Het feit dat de fuserende
verenigingen en stichtingen als (afhankelijke) rechtspersonen blijven bestaan, heeft
tot gevolg dat er concernverhoudingen tussen de verenigingen of stichtingen ontstaan. De wettelijke definitie van het begrip ‘dochtermaatschappij’ (art. 2:24a BW)
lijkt niet te zijn toegesneden op de situatie waarin een vereniging of stichting als
‘dochter’ functioneert. Zie hierover par. 29.2.
De fusie die plaatsvindt door middel van concentratie van zeggenschap is vergelijkbaar met een aandelenfusie tussen vennootschappen. Bij vennootschappen wordt
de zeggenschap over de rechtspersoon overgedragen door middel van aandelen;
bij verenigingen en stichtingen geschiedt dit door middel van allerlei statutaire
voorzieningen. Een dergelijke fusie zal daarom gepaard gaan met een besluit tot
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statutenwijziging. Het besluit daartoe zal in de vereniging moeten worden genomen
door de algemene vergadering en in de stichting door het orgaan dat statutair bevoegd is de statuten te wijzigen. Voorzien de statuten niet in de mogelijkheid tot
statutenwijziging, dan kan niet tot een fusie worden besloten. De rechter kan
worden verzocht de statuten te wijzigen indien aan de voorwaarden genoemd in
art. 2:294 BW wordt voldaan. Zie hierover par. 15.1.3 en 16.1.3.
22.3.2

Overdracht van zeggenschap bij stichtingen

Stichting A kan door stichting B (dit kan ook een vereniging zijn) worden ‘overgenomen’ door in de statuten van stichting A een aantal voorzieningen op te nemen.
Stichting of vereniging B die de zeggenschap over stichting A wil verkrijgen, kan
het recht worden toegekend het bestuur van A te benoemen. Daarnaast kan aan
B een goedkeuringsrecht worden verleend ten aanzien van belangrijke besluiten
genomen door A, bijvoorbeeld een besluit tot statutenwijziging of ontbinding.
Wanneer in de statuten van A de bepaling wordt opgenomen dat een besluit tot
statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van B behoeft, is het voor A niet
mogelijk zich van B los te maken zonder diens toestemming.
Bij het toekennen van rechten en bevoegdheden aan de stichting of vereniging
waarop de zeggenschap overgaat, moet erop worden gelet dat het ledenverbod niet
wordt overtreden (zie par. 2.1.3).
Een andere mogelijkheid om de zeggenschap over de stichting in handen te krijgen
is door middel van bestuursbenoemingen een personele unie tussen de fuserende
stichtingen te realiseren. Ook kan de stichting of vereniging die de zeggenschap
heeft verkregen als zodanig het bestuur van de afhankelijke stichting gaan vormen.
Er vindt bij deze fusie door concentratie van zeggenschap geen overdracht van het
vermogen van A naar B plaats. De vermogens blijven gescheiden. Dit betekent dat
het vermogen van A geen verhaal kan bieden voor verbintenissen van B en omgekeerd. Of A haar vermogen mag aanwenden ten behoeve van B hangt onder meer
af van de doelomschrijving van A. Wanneer in de statuten van A de voorziening
is opgenomen dat A mede tot doel heeft de belangen van rechtspersoon B te dienen,
zal niet gauw in strijd worden gehandeld met het doel van A. Gaan de bestuurders
van A echter te ver in het aanwenden van het vermogen van A ten behoeve van
andere doeleinden, dan bestaat de kans dat de bestuurders door de rechter wegens
wanbeheer zullen worden ontslagen of dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn. Zie
over ontslag van bestuurders van een stichting par. 8.1.12 e.v., en over aansprakelijkheid van bestuurders hoofdstuk 10.
Een derde mogelijkheid is dat een stichting afdeling wordt van een bestaande vereniging. De stichting kan als rechtspersoon blijven bestaan. De statuten van de
stichting zullen aan het afdeling-zijn moeten worden aangepast. Het afdeling-zijn
zal onder meer tot uitdrukking komen in een beperking van de bevoegdheden van
de organen van de stichting. Bijvoorbeeld in die zin dat de stichting voor een besluit
tot statutenwijziging en ontbinding de goedkeuring behoeft van de vereniging. Het
doel van de stichting moet overeenkomen met of een afgeleide zijn van het doel
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van de vereniging. Een aanpassing van het doel van de stichting kan daartoe
noodzakelijk zijn. Zie voor de wijziging van het doel van de stichting par. 15.1.1.
De donateurs en aangeslotenen bij de stichting zullen worden gevraagd lid te
worden van de vereniging. Lid worden van de vereniging zal niet nodig zijn wanneer
de statuten van de vereniging voorzien in de mogelijkheid van een enkele betrokkenheid bij de stichting, zonder gelijktijdig lidmaatschap van de vereniging. Zie
over de afdeling hoofdstuk 17.
22.3.3

Overdracht van zeggenschap bij verenigingen

Bij verenigingen is het minder eenvoudig om de zeggenschap op een andere vereniging of stichting te laten overgaan. De vereniging kent immers leden en de wet
kent aan de algemene vergadering een aantal (dwingendrechtelijke) bevoegdheden
toe. Deze kunnen niet aan een derde worden overgedragen. De situatie waarin de
zeggenschap in een vereniging op een andere vereniging (of stichting) overgaat,
doet zich voor indien deze andere vereniging (of stichting) het enige lid van de
vereniging is.
Verenigingen lenen zich niet goed voor een rol als (afhankelijke) dochtermaatschappij.1 De wettelijke regeling van de vereniging gaat uit van een associatief verband
(art. 2:26 BW).
Het feit dat een vereniging maar een lid heeft, leidt volgens de wet (art. 2:19 lid 1
onderdeel a BW) weliswaar niet tot ontbinding van de vereniging, maar kan er wel
toe leiden dat de vereniging wegens het ontbreken van het vereiste associatieve
kenmerk door de rechter kan worden ontbonden (art. 2:21 BW).2
Net als een stichting kan ook een vereniging afdeling worden van een al bestaande
vereniging. Zowel de statuten van de vereniging die afdeling wordt, als de statuten
van de (hoofd)vereniging zullen aan het afdeling-zijn moeten worden aangepast.
Zie par. 22.3.2.
In het algemeen geldt dat leden van de afdeling-vereniging tevens lid van de
hoofdvereniging moeten zijn. Ook hier geldt dat lid worden van de (hoofd)vereniging
niet verplicht is als de statuten van de (hoofd)vereniging in de mogelijkheid voorzien
dat men lid kan zijn van de afdeling-vereniging zonder ook lid te moeten zijn van
de (hoofd)vereniging. Zie over de afdeling hoofdstuk 17.
22.3.4

Positie van de werknemers bij concentratie van zeggenschap

Verenigingen en stichtingen, waarvan de zeggenschap is overgegaan, behouden
hun rechtspersoonlijkheid. Er vindt geen overdracht van hun vermogen en activiteiten plaats. De betrokken verenigingen of stichtingen blijven ook degenen die
de ondernemingen of instellingen in stand houden. Er verandert in de rechtspositie
van de werknemers nagenoeg niets. De aldus af hankelijk geworden vereniging of
1.
2.

Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, par. 11.5.2.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, par. 3.1.
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stichting blijft de werkgever van de personen die in de door haar in stand gehouden
onderneming of instelling werkzaam zijn. Houdt de vereniging of stichting een
onderneming in stand waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld, dan zal het
voorgenomen besluit inhoudende de overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan aan de ondernemingsraad ter advisering
moeten worden voorgelegd (art. 25 lid 1 onderdeel a WOR).
22.4

Vermogensrechtelijke fusie

22.4.1

Algemeen

De vermogensrechtelijke fusie die tot stand komt door middel van overdracht van
(een gedeelte van) het vermogen, kan op tweeërlei wijze geschieden. De eerste
mogelijkheid is dat de fuserende rechtspersonen een nieuwe rechtspersoon oprichten waaraan zij (een gedeelte van) hun vermogen overdragen. De tweede mogelijkheid is dat een van de fuserende rechtspersonen blijft voortbestaan en het vermogen
van de andere rechtsperso(o)n(en) daarin opgaat. In het geval de fuserende rechtspersonen hun gehele vermogen aan de nieuwe c.q. blijvende rechtspersoon hebben
overgedragen, kunnen zij worden ontbonden. De verkrijgende rechtspersoon kan,
maar hoeft niet dezelfde rechtsvorm te hebben als de rechtspersoon die vermogen
overdraagt. Een vereniging of stichting kan haar vermogen ook overdragen aan
een of meer N.V.’s of B.V.’s tegen uitgifte van aandelen in deze vennootschappen
(de zogenoemde doorzakconstructie).3 In dat geval gaat de vereniging of stichting
als houdsterentiteit van deze aandelen verder.
Een vermogensrechtelijke fusie wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van
de rechtsfiguur van de juridische splitsing. Door splitsing kan de vereniging of
stichting een deel van haar vermogen onder algemene titel doen overgaan op een
nieuwe of een al bestaande vereniging of stichting of op een bij de splitsing opgerichte N.V. of B.V. waarvan de splitsende vereniging of stichting alle aandelen
verkrijgt (de zogenoemde afsplitsing, zie par. 22.6). De vereniging of stichting kan
haar vermogen ook splitsen over ten minste twee verkrijgende verenigingen of
stichtingen waardoor de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (zuivere
splitsing, zie par. 22.6). Voor het bewerkstelligen van een splitsing moet een door
de wet voorgeschreven procedure worden gevolgd (zie par. 22.6). Of in een concreet
geval een vermogensrechtelijke fusie dan wel een splitsing de voorkeur verdient,
zal sterk af hangen van de wensen van partijen, de omvang en samenstelling van
het vermogen en eventueel ook de fiscale gevolgen.
22.4.2

Overdracht van het vermogen

Het overdragen van (een deel van) het vermogen mag niet in strijd zijn met het
doel van de vereniging of stichting. Is er sprake van een overdracht van onroerende
zaken of andere registergoederen, dan moeten de statuten van de vereniging of
stichting het bestuur daartoe de bevoegdheid verlenen (zie par. 11.1.5 onder a, en
par. 12.1.5 onder a) (art. 2:44 lid 2/art. 2:291 lid 2 BW). Als vermogen wordt overgedragen, moet daar wel een reële vergoeding tegenover staan. Door overdracht van
3.
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(een deel van) het vermogen kunnen schuldeisers worden benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. Indien tegenover de overdracht geen reële vergoeding staat,
is de overdracht wellicht benadelend voor schuldeisers en daardoor mogelijk vernietigbaar (art. 3:45 BW) en kan de overdracht eventueel een grond vormen voor
persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders of aansprakelijkheid van de
andere rechtspersoon op grond van een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).
De overdracht van het vermogen kan ook plaatsvinden in het kader van de vereffening na ontbinding van de rechtspersoon (zie par. 24.13). Na het voldoen van de
schulden uit de baten kan een eventueel batig saldo aan de overnemende rechtspersoon worden uitgekeerd. De statuten moeten deze bestemming van het batig
saldo wel toestaan.
Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere wijze van vereffening worden
overeengekomen en wel door overdracht van de baten aan de overnemende
rechtspersoon onder de verplichting dat deze laatste ook de schulden voor zijn rekening zal nemen. In dat geval is de toestemming van de schuldeisers (wederpartijen) nodig en zullen de debiteuren van de overdracht op de hoogte moeten worden
gesteld. Als het vermogen van de overnemende rechtspersoon groot genoeg is om
daaruit de schulden te voldoen, zullen de schuldeisers (wederpartijen) geen bezwaar
maken tegen de fusie.
22.4.3

Wijze van overdracht van het vermogen

Het vermogen van de fuserende rechtspersonen kan niet in één handeling worden
overgedragen (dit is alleen anders bij een juridische fusie of juridische splitsing,
zie par. 22.5 en 22.6). Elk vermogensbestanddeel zal op de door de wet voorgeschreven wijze moeten worden overgedragen (art. 3:80 e.v. BW).
Dit betekent dat onroerende zaken moeten worden overgedragen bij notariële akte
die moet worden ingeschreven in de openbare registers en dat voor de overgang
van contractuele rechtsbetrekkingen de medewerking van de wederpartij is vereist.
Vorderingen en andere op naam luidende rechten moeten worden overgedragen
door een daartoe bestemde (onderhandse) akte. Voor de overdracht is bovendien
vereist dat mededeling van de overdracht wordt gedaan aan de debiteur. Ook voor
overdracht van rechten als vergunningen en dergelijke is medewerking van derden
in beginsel noodzakelijk.
22.4.4

Vermogensrechtelijke fusie van verenigingen

De fusie kan geschieden doordat de ene vereniging (A) haar vermogen overdraagt
aan een andere vereniging (B). Een andere mogelijkheid is dat A en B een nieuwe
vereniging (C) oprichten, aan welke vereniging zij hun vermogen overdragen. Als
de fusie gepaard gaat met de ontbinding van de fuserende verenigingen, zal het
besluit tot fusie moeten worden genomen door de algemene vergaderingen. Is het
de bedoeling dat een nieuwe vereniging (C) wordt opgericht, dan kunnen de algemene ledenvergaderingen van A en B hun bestuur of leden daarvan machtigen de
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nieuwe vereniging (mede) op te richten. Bij deze variant kunnen nog enige opmerkingen worden gemaakt.
a. Vervreemding van vermogen bij de vereniging
De statuten moeten een algehele vervreemding van het vermogen toestaan. Is dat
niet het geval, dan kan het bestuur daartoe door de algemene ledenvergadering
worden gemachtigd. Als het vermogen wordt overgedragen in het kader van vereffening, is eerst een besluit tot ontbinding vereist (zie hoofdstuk 24). De statuten
moeten de mogelijkheid hebben geopend dat ook het batig saldo na de vereffening
kan worden overgedragen aan de overnemende vereniging. Bepalen de statuten
hieromtrent niets, dan komt het batig saldo volgens de wet toe aan de leden.
b. Lidmaatschap
Om lid te kunnen worden van de overnemende vereniging (B) zullen de leden van
de fuserende verenigingen ieder voor zich tot B moeten toetreden. Een in de
praktijk wel gehanteerde methode is dat aan de leden het verzoek om betaling
wordt gezonden onder de vermelding dat zij door de betaling van de contributie
lid worden van de nieuwe vereniging B. De betaling van de contributie aan vereniging B houdt dan tevens opzegging in van het lidmaatschap van de ‘oude’ vereniging. De leden van de fuserende verenigingen kunnen niet verplicht worden lid te
worden van B. Het besluit tot fusie bevat daarom dikwijls de ontbindende voorwaarde dat de fusie niet doorgaat als niet een minimumaantal leden lid wordt van de
overnemende vereniging.
22.4.5

Vermogensrechtelijke fusie van stichtingen

Een vermogensrechtelijke fusie van stichtingen kan tot stand worden gebracht
doordat twee of meer stichtingen een nieuwe stichting oprichten waaraan zij hun
vermogen overdragen, dan wel doordat het vermogen van een of meer stichtingen
in een bestaande stichting wordt samengebracht. Wanneer een nieuwe stichting
wordt opgericht en de oude stichtingen worden ontbonden, zal het besluit tot fusie
in de fuserende stichtingen moeten worden genomen door het orgaan dat statutair
bevoegd is de stichting te ontbinden en als de statuten daarvoor geen orgaan aanwijzen door het bestuur (art. 2:19 lid 1 onderdeel a BW). Overeenstemming moet
worden bereikt over hoe de statuten van de nieuwe stichting zullen gaan luiden.
Hoewel er bij een overdracht van vermogen door een stichting ter bescherming
van het stichtingsvermogen geen vermogensklem geldt, zoals bij omzetting (zie
par. 21.3.2), dient men zich bewust te zijn van het feit dat de overdracht mogelijk
af breuk doet aan de rechten van oorspronkelijk belanghebbenden op het stichtingsvermogen.
Bij de vermogensrechtelijke fusie van stichtingen kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt:
a. Vervreemding van vermogen bij de stichting
Net als voor de vereniging geldt ook voor de stichting dat de statuten in de mogelijkheid tot vervreemding van het vermogen moeten voorzien. Als de stichting
bijvoorbeeld registergoederen bezit, zal in de statuten het bestuur bevoegd moeten
zijn verklaard registergoederen te verkopen (art. 2:291 lid 2 BW). Voorzien de sta-
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tuten niet in een dergelijke bepaling, dan is het bestuur niet bevoegd deze goederen
over te dragen. Als het vermogen van de stichting wordt overgedragen in het kader
van een vereffening, zal de stichting eerst moeten worden ontbonden (zie hoofdstuk
24). Het bestuur van de stichting is bevoegd om tot ontbinding te besluiten, tenzij
de statuten daarvoor een ander orgaan aanwijzen (art. 2:19 lid 1 onderdeel a BW).
Ook de rechter is bevoegd om onder bepaalde voorwaarden tot ontbinding van de
stichting over te gaan (art. 2:301 BW). Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat
het vermogen van de stichting ontoereikend is om het gestelde doel te bereiken.
In dat geval kan een vermogensrechtelijke fusie de laatste mogelijkheid betekenen
om de werkzaamheden die van de stichting uitgaan, voort te zetten.
Zoals hiervoor is opgemerkt, hangt het mede van de doelen van de fuserende
stichtingen af of het batig saldo aan de overnemende stichting kan worden uitgekeerd. Wanneer de doelomschrijving van de stichting uitkering van het batig saldo
aan de overnemende stichting niet toestaat, dient dit alsnog in de statuten te worden
geregeld. Bepalen de statuten niets over de bestemming van het batig saldo, dan
valt het batig saldo volgens de wet toe aan de staat, die het zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting besteedt (art. 2:23b lid 1 BW).
b. Positie van de bij de stichting betrokkenen
De vermogensrechtelijke fusie van stichtingen lijkt gemakkelijker te realiseren dan
die bij verenigingen, daar de stichting geen leden heeft die de voor fusie vereiste
besluiten moeten nemen. De stichting kan evenwel ‘deelnemers’ of ‘aangeslotenen’
kennen die statutair bepaalde bevoegdheden zijn toegekend. Bij het besluit tot fusie
moet rekening worden gehouden met de belangen van de bij de stichting betrokkenen. Deelnemers of aangeslotenen die krachtens de statuten bij de organisatie
van de stichting betrokkenen zijn, kunnen eventueel een vordering tot vernietiging
van het besluit tot fusie instellen wanneer dit besluit genomen is in strijd met de
redelijkheid en billijkheid.
22.4.6

Vermogensrechtelijke fusie tussen een vereniging en een stichting

De vermogensrechtelijke fusie tussen een vereniging en een stichting vindt op dezelfde wijze plaats als tussen twee rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm. Een
besluit tot fusie zal in beide rechtspersonen door het daartoe bevoegde orgaan
moeten worden genomen. Ook hier hebben de partijen de keus tussen oprichting
van een nieuwe rechtspersoon of overname van het vermogen door de vereniging
of door de stichting. Het in par. 22.4.2 e.v. gestelde met betrekking tot de bestemming van het vermogen en de wijze van overdracht geldt ook voor deze fusie. De
fusie tussen een vereniging en een stichting verschilt van de in par. 22.4.4 behandelde fusie op het punt van de positie van de bij de rechtspersoon betrokkenen.
De leden van de vereniging kunnen, wanneer de stichting zou blijven bestaan,
geen lid worden van de stichting. Het lidmaatschap gaat door de fusie verloren. Zij
kunnen ten opzichte van de stichting wel in een contractuele rechtsbetrekking
komen te staan als deelnemer of aangeslotene. Indien in de statuten van de stichting
aan de deelnemers of aangeslotenen bepaalde bevoegdheden ten aanzien van de
stichting zijn toegekend hebben zij tevens een organisatierechtelijke betrekking
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met de stichting. Als de vereniging de overnemende rechtspersoon is, kan bij het
besluit tot fusie worden bepaald dat aangeslotenen en donateurs van de stichting
na de fusie lid kunnen worden van de vereniging.
22.4.7

De positie van werknemers bij de vermogensrechtelijke fusie

De werkzaamheden die door de fuserende rechtspersonen worden verricht, worden
door de fusie overgenomen en voortgezet door de overnemende rechtspersoon. De
wet bepaalt dat bij overdracht van een onderneming/instelling of een zelfstandig
deel daarvan de werknemers van de gefuseerde rechtspersonen van rechtswege in
dienst treden bij de overnemende rechtspersoon (art. 7:662 e.v. BW).4
Houdt de vereniging of stichting een onderneming of instelling (bijvoorbeeld een
ziekenhuis) in stand waarvoor een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad
is ingesteld, dan zal, indien de fusie bijvoorbeeld de overdracht van zeggenschap
over de onderneming of een onderdeel daarvan tot gevolg heeft of leidt tot een
belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
tot gevolg heeft, het besluit ter advisering aan de ondernemingsraad moeten worden
voorgelegd (art. 25 WOR).
22.5

Juridische fusie

22.5.1

Algemeen

Verenigingen en stichtingen kunnen een juridische fusie aangaan. Deze in de wet
geregelde fusievorm is volgens art. 2:308 lid 2 BW echter niet van toepassing op
verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (zie par. 3.1.6) en op verenigingen
van appartementseigenaren (zie par. 1.3.4). De juridische fusie neemt een plaats
in naast de andere fusievormen. Wanneer in een concreet geval een juridische fusie
niet mogelijk (zie par. 22.5.4) of niet gewenst is, blijven de hiervoor besproken fusievormen mogelijk.5
Boek 2 BW kent, anders dan voor de N.V., B.V. en SCE geen regeling voor een
grensoverschrijdende fusie van een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij met een rechtspersoon naar het recht van een andere lidstaat
van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Gezien het feit dat
nijvere verenigingen en stichtingen als vennootschap in de zin van art. 54 VWEU
kunnen kwalificeren, kunnen zij aanspraak maken op het recht van vrije vestiging
(art. 49 VWEU). Jurisprudentie van het Hof van Justitie omtrent de mogelijkheid
van een grensoverschrijdende fusie of splitsing is ook relevant voor deze verenigingen en stichtingen.6
4.

5.

6.
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Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU6885 (Schermvereniging Argoss), art.
7:662 e.v. BW zijn ook van toepassing indien de rechtspersoon geen winstoogmerk heeft en een
deel van de werkzaamheden op vrijwillige basis geschiedt.
Zie over de juridische fusie van verenigingen en stichtingen Raaijmakers 1986, p. 181 e.v. en p. 214
e.v., Raaijmakers 1997a, p. 437 e.v., Raaijmakers 1997b, p. 520 e.v., Engelaar 1998, p. 145 e.v.,
Gerver 2000, p. 1 e.v. en Dijk & Van der Ploeg 2013, hoofdstuk 13.
Zie hierover uitgebreid W.J.M. van Veen, ‘Grensoverschijdende omzetting, -fusie en -splitsing:
theorie en praktijk’, in: W.J.M. van Veen e.a. (red.), Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en-splitsing.
Vrijheid van vestiging, vennootschap en fiscaal recht (ZIFO-reeks deel 10), Deventer: Kluwer 2013, p. 1149.
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22.5.2

22.5

Kenmerken van de juridische fusie

De juridische fusie houdt een volledige samenvoeging van de fuserende rechtspersonen in. Dit is mogelijk door oprichting van een nieuwe rechtspersoon waarin de
fuserende rechtspersonen samengaan of door het opgaan in een van de bestaande
rechtspersonen. Door het van kracht worden van de juridische fusie houden de
fuserende rechtspersonen, met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon,
op te bestaan (art. 2:311 BW).
Voorbeeld
De verenigingen A en B wensen te fuseren en richten daartoe een nieuwe vereniging
C op. Het vermogen van A en B gaat van rechtswege (automatisch) over op C als de
verkrijgende vereniging; A en B houden door de fusie op te bestaan. De andere
mogelijkheid is dat een van beide verenigingen (bijvoorbeeld B) blijft bestaan en
dat de andere daarin opgaat. In dat geval gaat het vermogen van A van rechtswege
over naar B en houdt A door de fusie op te bestaan.
22.5.3

Rechtsgevolgen van de juridische fusie

Een belangrijk rechtsgevolg van de juridische fusie is dat het vermogen van de fuserende rechtspersonen onder algemene titel van rechtswege overgaat op de verkrijgende rechtspersoon (art. 3:80 lid 2/art. 2:309 BW). Dit houdt in dat het hele
vermogen in één keer overgaat. De verschillende vermogensbestanddelen hoeven
niet te worden overgedragen en de medewerking van schuldeisers en contractpartners is niet nodig, zoals bij de vermogensrechtelijke fusie wél het geval is. Vergelijk
par. 22.4.2 e.v. Anders geldt voor bepaalde vermogensrechten zoals vergunningen
die een aan de rechtspersoon gebonden karakter hebben of bijvoorbeeld licentierechten die niet voor overdracht of overgang vatbaar zijn.
Een tweede rechtsgevolg is dat de leden van de verdwijnende verenigingen,
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen lid worden van de verkrijgende
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (art. 2:311 lid 2 BW).
De overgang van het lidmaatschap geschiedt automatisch, zie par. 22.5.6.
Een derde rechtsgevolg is dat de fuserende rechtspersonen, met uitzondering van
de verkrijgende rechtspersoon, ophouden te bestaan.
22.5.4

Dezelfde rechtsvorm als voorwaarde voor de juridische fusie

In tegenstelling tot de in par. 21.3 en 21.4 beschreven fusievormen is de juridische
fusie in beginsel slechts mogelijk tussen rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm.
Dit betekent dat als hoofdregel geldt dat een vereniging alleen met een vereniging
en een stichting alleen met een stichting kan fuseren. Als een vereniging met een
stichting wil fuseren, zal een van beide zich eerst moeten omzetten in de rechtsvorm
van de ander.
Hoewel op de coöperatie de bepalingen van de vereniging van toepassing zijn, met
uitzondering van art. 2:26 lid 3 en art. 2:44 lid 2 BW en zij tot 1988 als een bijzondere soort vereniging werd aangemerkt, gelden de vereniging en de coöperatie voor
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de toepassing van de fusieregeling niet als rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm.
Zie voor de procedure van de omzetting par. 21.2 en 21.3.
Op de regel dat alleen rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm kunnen fuseren,
bestaan twee uitzonderingen. Een verkrijgende vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of stichting kan fuseren met een verdwijnende N.V. of B.V.
waarvan zij alle aandelen houdt. De tweede uitzondering is dat een verkrijgende
stichting, N.V. of B.V. kan fuseren met een vereniging, coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij waarvan zij het enige lid is.
Een fusie is niet mogelijk met een rechtspersoon die in faillissement of surseance
van betaling verkeert. Hetzelfde geldt voor de rechtspersoon die ontbonden is en
in het kader van de vereffening al tot uitkering is overgegaan (art. 2:310 lid 5 en 6
BW).
22.5.5

Procedure voor de juridische fusie

De procedure voor de juridische fusie zoals in de wet omschreven is een zeer formele procedure die nauwgezet moet worden gevolgd. Zij wordt in de onderdelen
a tot en met f hierna besproken.
a. Het voorstel tot fusie (art. 2:312 BW)
Door de besturen van de te fuseren rechtspersonen moet een voorstel tot fusie
worden opgesteld. Dit voorstel tot fusie houdt naast de naam, de rechtsvorm en de
zetel van de te fuseren rechtspersonen onder meer in de statuten van de verkrijgende
rechtspersoon zoals die vóór de fusie luiden en zoals die na de fusie gaan luiden.
Wordt een verkrijgende rechtspersoon nieuw opgericht, dan moet het voorstel de
akte van oprichting inhouden.
Voorts moet melding worden gemaakt van de voornemens over de voortzetting of
de beëindiging van de werkzaamheden, over de samenstelling van het bestuur en
een eventuele raad van commissarissen en over de maatregelen die genomen gaan
worden in verband met de overgang van het lidmaatschap indien er sprake is van
een verdwijnende vereniging. Tevens moet worden vermeld wie in een voorkomend
geval het besluit tot fusie moet goedkeuren (art. 2:312 lid 2 BW).
b. Toelichting op het voorstel (art. 2:313 BW)
Bij het voorstel moet een schriftelijke toelichting worden gevoegd. De besturen
van de te fuseren rechtspersonen geven daarin naast de redenen voor de fusie een
uiteenzetting van de te verwachten gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit sociaal, economisch en juridisch oogpunt.
c. Terinzagelegging (art. 2:314 BW)
Het voorstel tot fusie moet door elk van de te fuseren rechtspersonen tot het tijdstip
van de fusie ter inzage worden gelegd op het kantoor van het Handelsregister
waarin de rechtspersonen ingeschreven behoren te zijn. Zijn de te fuseren rechtspersonen verenigingen, dan gelden nog twee aanvullende eisen. Het voorstel tot
fusie van de verenigingen en de toelichting daarop moeten bovendien tot de fusiedatum op het kantoor van de verenigingen worden neergelegd zodat die door de
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leden en andere belanghebbenden kunnen worden ingezien. Voor de verkrijgende
vereniging geldt deze verplichting tot zes maanden na de fusiedatum. Heeft de
vereniging geen kantoor, dan dient de terinzagelegging te geschieden aan het adres
van een bestuurder.
Wanneer de ondernemingsraad, de medezeggenschapsraad of een werknemersorganisatie schriftelijk een advies of opmerkingen indient, moeten deze gelijktijdig
met het voorstel tot fusie of onmiddellijk na ontvangst op het kantoor van de verenigingen worden neergelegd. Voor zowel de fuserende verenigingen als de stichtingen geldt dat zij in een landelijk verspreid dagblad moeten aankondigen dat en
waar de stukken zijn neergelegd.
d. Schuldeisersverzet (art. 2:316 BW)
Tot een maand nadat de te fuseren rechtspersonen hebben aangekondigd dat de
stukken ter inzage zijn gelegd, mogen schuldeisers tegen de fusie in verzet komen.
Het verzetrecht beoogt de schuldeisers waarborgen te verschaffen ingeval de solvabiliteit (en liquiditeit) van hun debiteur door de fusie zou afnemen. Tenzij de
schuldeisers voldoende waarborgen hebben of de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie niet minder waarborg biedt dan vóór de fusie,
moet ten minste een van de te fuseren rechtspersonen, op straffe van gegrondverklaring van het verzet, voor iedere schuldeiser die dit verlangt zekerheid stellen of
een andere waarborg stellen voor de voldoening van zijn vordering.
e. Het besluit tot fusie (art. 2:317 BW)
Het besluit tot fusie wordt in de vereniging genomen door de algemene vergadering
(lid 1). Het besluit tot fusie moet namelijk op dezelfde manier worden genomen
als een besluit tot statutenwijziging (zie hoofdstuk 16). In de stichting moet het
besluit worden genomen door het orgaan dat bevoegd is de statuten te wijzigen.
Is statutair de mogelijkheid van statutenwijziging niet geregeld, dan is het bestuur
bevoegd, aldus art. 2:317 lid 1 BW.
Vereisen de statuten voor de wijziging van afzonderlijke bepalingen van de statuten
verschillende meerderheden, dan is voor het besluit tot fusie de grootste daarvan
vereist. Zie over de versterkte meerderheid par. 15.1.4 en par. 16.1.7. Wanneer de
statuten wijziging van bepalingen uitsluiten, zijn de stemmen van alle stemgerechtigde leden vereist, tenzij deze bepalingen na fusie onverminderd zullen gelden.
Geven de statuten een eigen regeling voor het besluit tot fusie, dan geldt deze. Het
besluit tot fusie kan worden genomen een maand na de dag waarop de rechtspersonen de terinzagelegging van het voorstel tot fusie hebben aangekondigd. Het
besluit mag niet afwijken van het voorstel tot fusie.7
Wanneer de statuten van een stichting niet voorzien in de mogelijkheid om alle
bepalingen te wijzigen, behoeft het besluit tot fusie van de stichting de goedkeuring
van de rechtbank (lid 5).
De rechter zal de goedkeuring aan het besluit niet verlenen indien er gegronde
redenen zijn om aan te nemen dat de fusie in strijd is met het belang van de
stichting. Bij een stichting waarin vermogen is bijeengebracht ter verwezenlijking
7.

Zie Rb. Amsterdam (vzr.) 9 september 2004, JOR 2004/321 en Rb. Amsterdam 21 oktober 2004, JOR
2004/322, m.nt. Blanco Fernández (Fusie HES-HvA).
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van een bepaald doel is veelal wijziging van de statutaire doelomschrijving niet
mogelijk. De rechter zal goedkeuring van de fusie weigeren indien de stichting wil
fuseren met een (verkrijgende) stichting met een geheel andere doelstelling. In de
literatuur wordt bepleit dat de rechter die om goedkeuring wordt verzocht daarbij
de maatstaf van art. 2:294 lid 1 en 2 BW aanlegt om het doelvermogen van de
stichting zo veel mogelijk te beschermen.8
f. Notariële akte en de rol van de notaris (art. 2:318 BW)
De fusie geschiedt bij notariële akte. De akte moet binnen zes maanden na de
aankondiging van de terinzagelegging worden verleden. Is tegen de fusie verzet
gepleegd, dan mag de akte niet worden verleden zolang het verzet niet is ingetrokken of de opheffing van het verzet niet uitvoerbaar is. In dit geval moet binnen
een maand na de intrekking of nadat de opheffing van het verzet uitvoerbaar is
geworden, de akte zijn verleden. De notaris heeft een controlerende taak bij de
fusie. Hij zal moeten nagaan of alle (wettelijke en statutaire) vormvoorschriften in
acht zijn genomen. Onderaan de akte moet hij verklaren dat daaraan is voldaan.
De fusie wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden.
Dit houdt in dat het vermogen van de verdwijnende rechtspersonen met het ingaan
van de volgende dag onder algemene titel overgaat op de verkrijgende rechtspersoon.
De fusie moet binnen acht dagen na het verlijden van de akte in het Handelsregister
worden ingeschreven en binnen een maand in andere openbare registers zoals het
kadastrale register.
22.5.6

Overgang van lidmaatschap bij juridische fusie

Een rechtsgevolg van de fusie is dat het lidmaatschap van rechtswege overgaat op
de verkrijgende rechtspersoon (art. 2:311 lid 2 BW). Leden van de verdwijnende
vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij die geen lid willen
worden van de verkrijgende rechtspersoon kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hun het besluit tot fusie is
meegedeeld (art. 2:36 lid 4 BW).
De overgang van het lidmaatschap van leden van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kan tot enige complicaties leiden, omdat deze leden naast een
lidmaatschapsbetrekking ook in een contractuele relatie tot de rechtspersoon staan.
Zie over de gevolgen voor het lidmaatschap van de onderlinge waarborgmaatschappij par. 19.2.3. Voor leden van de coöperatie kan de fusie gevolgen hebben voor
hun lidmaatschap, bijvoorbeeld doordat de verkrijgende coöperatie zwaardere
uittredingsvoorwaarden dan wel een ander aansprakelijkheidsregime kent, zie par.
19.2.4.9

8.

9.
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Van der Ploeg 1992, p. 107 in zijn commentaar op HR 25 oktober 1991, NJ 1992/149, m.nt. Ma, Dijk
& Van der Ploeg 2013, par. 13.8. Zie ook Dorresteijn 2011 (noot 1) die pleit voor een wettelijke regeling voor toepassing van art. 2:18 lid 6 BW (vermogensklem) op juridische fusie en splitsing van
de stichting zelf en niet alleen op fusie en splitsing na omzetting.
Zie hierover uitgebreid Raaijmakers & Van der Sangen, GS Rechtspersonen, art. 311.
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Is de verdwijnende rechtspersoon lid van een vereniging, dan gaat het lidmaatschap
door de fusie over op de verkrijgende rechtspersoon, tenzij de statuten van de
vereniging anders bepalen (art. 2:34 lid 2 BW).
22.5.7

Vernietiging van de juridische fusie (art. 2:323 BW)

Vernietiging van de fusie is slechts op een beperkt aantal gronden mogelijk, bijvoorbeeld als de fusieakte is verleden op het moment dat de verzetprocedure nog
liep of als de verklaring van de notaris aan de voet van de akte ontbreekt; voorts
als een voor de fusie vereist besluit nietig is of als een vordering tot vernietiging
daarvan aanhangig is, of ingeval de stichting niet de vereiste goedkeuring heeft
verkregen. Zie over nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten par. 6.2.2 e.v.
en par. 7.1.4 e.v. Een vordering tot vernietiging kan worden ingesteld tot zes
maanden na de inschrijving van de fusie in de registers.10 De rechter kan de
rechtspersoon de gelegenheid geven het verzuim te herstellen. Hij zal de fusie niet
vernietigen indien de gevolgen van de fusie bezwaarlijk ongedaan zijn te maken.
22.5.8

Positie van de werknemers bij juridische fusie

In de positie van de werknemers verandert bij een juridische fusie nagenoeg niets.
Doordat alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersonen overgaan op de verkrijgende rechtspersoon, gaan ook de rechten en verplichtingen uit
de arbeidsovereenkomst over op de verkrijgende rechtspersoon. De werknemers
van de verdwijnende rechtspersonen treden door de fusie van rechtswege in dienst
bij de verkrijgende rechtspersoon. De werknemers krijgen een andere werkgever.
Heeft de vereniging of stichting een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad,
dan zal deze over het (voorgenomen) voorstel tot fusie moeten worden geraadpleegd.
22.6

Juridische splitsing

22.6.1

Algemeen

Door de in de wet geregelde juridische splitsing kan een vereniging of een stichting
haar gehele vermogen onder algemene titel doen overgaan op ten minste twee
verkrijgende verenigingen of stichtingen (art. 2:334a lid 2 BW). Deze vorm van
splitsing, die een zuivere splitsing wordt genoemd, is het spiegelbeeld van een juridische fusie. Naast de zuivere splitsing regelt de wet de afsplitsing. Deze afsplitsing
doet zich in verschillende varianten voor.
Een vereniging of stichting kan een deel van haar vermogen doen overgaan op een
of meer verkrijgende verenigingen of stichtingen of op een bij de splitsing opgerichte N.V. of B.V. waarvan de splitsende vereniging of stichting alle aandelen
verkrijgt. Een afsplitsing kan ook het gehele vermogen van de vereniging of stichting
betreffen. De afsplitsing vindt in dit geval plaats aan een bij de splitsing opgerichte

10.

Hof Amsterdam 10 mei 2007, JOR 2007/140 (Fusie HES-HvA): de bezwaren die met name betrekking
hebben op de uitwerking van het fusiebesluit kunnen niet leiden tot vernietiging van de fusie.
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N.V. of B.V. waarvan de splitsende vereniging of stichting bij splitsing enig aandeelhouder wordt (art. 2:334a lid 3 BW).
De juridische splitsing kan een vermogensrechtelijke fusie, zoals beschreven in
par. 22.4, aanmerkelijk vereenvoudigen vanwege de overgang van het vermogen
onder algemene titel. Net als bij de juridische fusie hoeven de verschillende vermogensbestanddelen niet te worden overgedragen en de medewerking van schuldeisers
en contractpartners is niet nodig, zie par. 22.5.3. Toch kan voor de overgang van
(een deel van) het vermogen de vermogensrechtelijke fusie meer aangewezen zijn
dan een juridische splitsing. Bijvoorbeeld in het geval men vermogen van een
vereniging naar een stichting wil doen overgaan en men een omzetting niet wenst
of er binnen de rechtspersonen onvoldoende draagvlak voor een omzetting bestaat.
Ook kan het zijn dat men de overgang van enkele vermogensbestanddelen voor
ogen heeft, in welk geval de splitsing een te omslachtige procedure vormt.
De juridische splitsing is net als de juridische fusie niet mogelijk voor de vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid en voor de vereniging van appartementseigenaren.
De regeling van de juridische splitsing vertoont veel overeenkomsten met de juridische fusie.11
22.6.2

Kenmerken van de zuivere splitsing en de afsplitsing

Om de reden dat de splitsing zowel de zuivere splitsing als de afsplitsing omvat,
zal bij beide splitsingsvormen afzonderlijk worden ingegaan op de kenmerken.
a. De zuivere splitsing (art. 2:334a lid 2 BW)
Bij een zuivere splitsing gaat het gehele vermogen van de rechtspersoon overeenkomstig de beschrijving die aan de akte van splitsing is gehecht onder algemene
titel over op twee of meer verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon
houdt door de splitsing zonder ontbinding en vereffening op te bestaan. De verkrijgende rechtspersonen kunnen zowel bestaande als bij de splitsing nieuw opgerichte
rechtspersonen zijn.
Voorbeeld
Stichting X splitst zich in stichting A en stichting B. Het vermogen van X gaat onder
algemene titel over op A en B. X houdt door de splitsing op te bestaan. Welke vermogensbestanddelen A en B verkrijgen, is vastgelegd in de beschrijving die X heeft
opgemaakt en die aan de splitsingsakte is gehecht.
b. Afsplitsing (art. 2:334a lid 3 BW)
Bij een afsplitsing gaat het gehele vermogen van de rechtspersoon of een deel
daarvan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte
beschrijving over op een of meer rechtspersonen. Kenmerk van de afsplitsing is
dat de splitsende rechtspersoon blijft bestaan.

11.
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Zie over de juridische splitsing van rechtspersonen algemeen de Preadviezen van de Vereeniging
Handelsrecht 1996 en van verenigingen en stichtingen in het bijzonder Van Solinge 1997, p. 29
e.v., het themanummer van S&V 1997, p. 169 e.v. en Dijk & Van der Ploeg 2013, hoofdstuk 13.
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1. Afsplitsing van een deel van het vermogen
Volgens de wettelijke regeling geldt bij een afsplitsing van een deel van het vermogen aan een of meer verkrijgende rechtspersonen dat ten minste een van de verkrijgende rechtspersonen lidmaatschapsrechten toekent aan de leden van de splitsende
rechtspersoon dan wel ten minste een van de verkrijgende rechtspersonen bij de
splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.
De achtergrond hiervan is dat de juridische splitsing een splitsing van rechtspersonen betreft en niet slechts een eenvoudige wijze om vermogen te splitsen. Uit de
omschrijving die de wet geeft van de zuivere splitsing en de afsplitsing volgt dat
de splitsing van rechtspersonen gepaard moet gaan met een wijziging in de structuur
waarvan de rechtspersoon deel uitmaakt. De structuurwijziging bij een zuivere
splitsing is gelegen in het feit dat de splitsende rechtspersoon door de splitsing
ophoudt te bestaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon voortbestaan. De structuurwijziging zal bij afsplitsing daarin bestaan dat ten minste een
van de verkrijgende verenigingen lidmaatschapsrechten toekent aan de leden van
de splitsende vereniging. Een stichting kent geen leden en dus zal bij de afsplitsing
van een deel van het vermogen van de stichting ten minste een van de verkrijgende
stichtingen door de splitsende stichting moeten worden opgericht.
Voorbeeld
Bij een afsplitsing van stichting X naar stichting A zal A bij de splitsing door X
moeten worden opgericht. X blijft naast A voortbestaan.
Afsplitsing van een deel van het vermogen aan een bestaande stichting A is niet
mogelijk. Om toch vermogen onder algemene titel aan A te kunnen doen overgaan,
kan stichting X bijvoorbeeld een deel van haar vermogen bij wijze van tussenstap
afsplitsen aan een bij de splitsing op te richten stichting B. B kan na de splitsing
een juridische fusie aangaan met A waarbij A als verkrijgende stichting het vermogen van B onder algemene titel verkrijgt. B houdt als gevolg van de juridische fusie
met A op te bestaan.
2. Afsplitsing van het gehele vermogen
Hoofdregel is dat bij splitsing van het gehele vermogen de splitsende rechtspersoon
door de splitsing ophoudt te bestaan. Een uitzondering op deze regel geldt indien
het gehele vermogen van de rechtspersoon wordt afgesplitst naar een bij de splitsing
opgerichte N.V. of B.V. waarvan de splitsende rechtspersoon alle aandelen verkrijgt.
Het kenmerkende verschil tussen een zuivere splitsing en een afsplitsing is niet de
overgang van het gehele vermogen, maar het gegeven dat een splitsende rechtspersoon bij een zuivere splitsing ophoudt te bestaan.
Voorbeeld
Stichting X splitst haar gehele vermogen af naar de bij splitsing door X opgerichte
B.V. A. Stichting X blijft na de splitsing voortbestaan en verkrijgt alle aandelen in
B.V. A.
22.6.3

Rechtsgevolgen van de juridische splitsing

De juridische splitsing heeft twee belangrijke rechtsgevolgen. De eerste is dat het
(gehele of een deel van het) vermogen van de splitsende rechtspersoon onder alge-
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mene titel overgaat op de verkrijgende rechtsperso(o)n(en). Het vermogen gaat in
een keer over (zie par. 22.6.1).
Het tweede belangrijke rechtsgevolg is dat de leden van de splitsende vereniging
door de splitsing automatisch lid worden van alle verkrijgende verenigingen (art.
2:334e lid 1 BW).
Voorbeeld
Bij een zuivere splitsing gaat het gehele vermogen van vereniging X onder algemene
titel over op vereniging A en vereniging B. X houdt door de splitsing op te bestaan.
Leden van vereniging X verkrijgen door de splitsing automatisch het lidmaatschap
van zowel vereniging A als van vereniging B.
Betreft het een afsplitsing van vermogen van vereniging X aan vereniging A dan
verkrijgen de leden van X, die na de (af)splitsing blijft voortbestaan, door de
(af)splitsing automatisch tevens het lidmaatschap van vereniging A.
22.6.4

Voorwaarde voor de juridische splitsing: dezelfde rechtsvorm

Net als bij de juridische fusie kan een rechtspersoon alleen vermogen afsplitsen
naar een rechtspersoon met dezelfde rechtsvorm (art. 2:334b lid 1 BW). Een afsplitsing van vermogen door een vereniging aan een stichting is alleen mogelijk via de
omweg van een omzetting.
Op de hoofdregel dat de splitsende en de verkrijgende rechtspersonen dezelfde
rechtsvorm moeten hebben, bestaat een uitzondering die onder par. 22.6.1 al is
beschreven. De vereniging of stichting kan haar gehele vermogen of een deel
daarvan afsplitsen naar een bij de splitsing opgerichte N.V. of B.V. waarvan zij bij
de splitsing alle aandelen verkrijgt.
Door afsplitsing van het gehele vermogen aan een N.V. of B.V. waarvan de stichting
bij splitsing alle aandelen verkrijgt, wordt materieel hetzelfde resultaat bereikt als
met een omzetting van een stichting in een N.V. of B.V. Anders dan bij een omzetting in een N.V. of B.V. wordt met een dergelijke afsplitsing de vermogensklem
omzeild. Indien alle bepalingen van de stichtingsstatuten kunnen worden gewijzigd
komt er bij een dergelijke afsplitsing geen rechter aan te pas. Zie HR 18 mei 2018,
ECLI:NL:HR:2018:725 (Stichting Holland Casino) over de afsplitsing van het vermogen
door de Stichting aan Holland Casino N.V. In het licht van het gegeven dat de Staat
de enige gerechtigde is tot winstafdracht en tot het liquidatiesaldo maakt de in het
besluit gekozen wijze van omvorming niet dat Holland Casino het besluit niet in
redelijkheid kon nemen; het besluit strekt niet tot een ongeoorloofde omzeiling
van het bepaalde in art. 2:18 BW.
22.6.5

Splitsing in faillissement of surseance van betaling

Net als bij de juridische fusie mag een rechtspersoon in beginsel geen partij zijn
bij de splitsing indien hij in faillissement of surseance van betaling verkeert. Hetzelfde geldt voor de ontbonden rechtspersoon die in het kader van de vereffening
al tot uitkering is overgegaan. Bij de splitsing is een uitzondering gemaakt voor de
splitsende rechtspersoon die in faillissement of surseance van betaling verkeert.
Een splitsing is onder die omstandigheden mogelijk onder de voorwaarde dat alle
verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte vennootschappen zijn
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waarvan de splitsende rechtspersoon bij splitsing enig aandeelhouder wordt (art.
2:334b lid 7 BW). Deze uitzondering is in het leven geroepen om aanwezige levensvatbare onderdelen van een failliete onderneming af te splitsen en daardoor kapitaalvernietiging te voorkomen. In faillissement is de curator bevoegd om tot splitsing
te besluiten, bij de in surseance verkerende rechtspersoon behoeft het besluit tot
splitsing de goedkeuring van de bewindvoerder.
22.6.6

De procedure voor de splitsing

De splitsingsprocedure komt in grote lijnen overeen met die van de juridische fusie.
De reden daarvoor is dat splitsing en vooral de zuivere splitsing veel overeenkomsten
heeft met de fusie. Er is ook een belangrijk verschil. Bij een fusie wordt er vermogen
samengevoegd, bij een splitsing vindt juist het tegenovergestelde plaats. Het vermogen van de splitsende rechtspersoon wordt gesplitst hetgeen kan betekenen dat
schuldeisers van de rechtspersonen als gevolg van de splitsing minder verhaalsmogelijkheden hebben. De splitsingsregeling kent daarom in vergelijking met de fusieregeling meer waarborgen ter bescherming van schuldeisers.
In de beschrijving van de procedure van de juridische splitsing zal vooral worden
ingegaan op die onderdelen die afwijken van de procedure van de juridische fusie.
a. Het voorstel tot splitsing (art. 2:334f BW)
De besturen van de partijen bij de splitsing stellen een voorstel tot splitsing op. Net
als bij de juridische fusie vermeldt het voorstel de rechtsvorm, naam en zetel van
de partijen bij de splitsing en de statuten van de verkrijgende rechtspersonen en
die van de voortbestaande gesplitste rechtspersoon zoals die voor en na de splitsing
zullen luiden. Wordt een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing opgericht,
dan moet het voorstel de akte van oprichting inhouden.
In het voorstel moet voorts worden aangegeven of het gehele vermogen dan wel
een deel van het vermogen van de splitsende rechtspersoon zal overgaan. Er moet
een nauwkeurige beschrijving worden opgenomen van de vermogensbestanddelen
die door de splitsing overgaan. Uit de beschrijving moet kunnen worden opgemaakt
welke vermogensbestanddelen overgaan op de verschillende verkrijgende rechtspersonen en welke achterblijven bij de voortbestaande gesplitste rechtspersoon.
Ook moet in het voorstel worden aangegeven wat de waarde is van het deel van
het vermogen dat de verkrijgende rechtspersonen door de splitsing krijgen en wat
de waarde is van het vermogen dat bij de splitsende rechtspersoon achterblijft. De
waarde van het vermogen dat overgaat op de verkrijgende rechtspersonen en de
waarde van het vermogen dat de splitsende rechtspersoon behoudt, mag niet negatief zijn (art. 2:334d BW).
In het splitsingsvoorstel moeten de partijen bij de splitsing tevens vermelden wat
hun voornemens zijn met betrekking tot de voortzetting of de beëindiging van de
werkzaamheden, wat de voorgenomen maatregelen zijn in verband met het verkrijgen van het lidmaatschap van een verkrijgende vereniging door de leden van
een splitsende vereniging, de voornemens omtrent de samenstelling van de besturen
en eventueel raden van commissarissen van de verkrijgende rechtspersonen en de
voortbestaande rechtspersoon en wie het besluit tot splitsing moet goedkeuren.
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b. Toelichting op het voorstel (art. 2:334g BW)
In een toelichting op het voorstel tot splitsing geven de besturen van de partijen
bij de splitsing aan wat de redenen zijn voor de splitsing. Voorts wordt in de toelichting vermeld wat de verwachte gevolgen zijn van de splitsing voor de werkzaamheden uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt.
c. Terinzagelegging (art. 2:334h BW)
Het splitsingsvoorstel moet door iedere partij bij de splitsing ter inzage worden
gelegd bij het Handelsregister. Naast het splitsingsvoorstel moeten ook de laatste
drie vastgestelde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen, de laatste
drie jaarverslagen en eventueel vereiste tussentijdse vermogensopstellingen ter
inzage worden gelegd. Deze laatste verplichting geldt alleen indien de vereniging
of stichting wettelijk verplicht is een jaarrekening op te maken en te publiceren.
In een landelijk verspreid dagblad kondigen de partijen bij de splitsing aan dat de
stukken ter inzage liggen en waar zij kunnen worden ingezien.
Bij een splitsing van een vereniging geldt naast de openbare terinzagelegging de
verplichting van de besturen om het voorstel tot splitsing, de toelichting daarop
evenals de financiële stukken (ingeval deze niet openbaar gemaakt hoeven te
worden) ter inzage te leggen op het kantoor van de vereniging of wanneer de vereniging geen kantoor heeft aan het adres van een bestuurder. Deze stukken blijven
tot zes maanden na de splitsing ter inzage ten behoeve van de leden en andere bij
de splitsing betrokken belanghebbenden. Bij deze stukken moet ook een eventueel
advies van de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad worden gevoegd
evenals eventuele opmerkingen die door werknemersorganisaties zijn ingediend.
Treden er na de terinzagelegging van het splitsingsvoorstel belangrijke wijzigingen
op die tot een aanpassing van het splitsingsvoorstel nopen, dan moet de procedure
van terinzagelegging in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.
d. Overgang rechtsverhouding (art. 2:334j BW)
Bij een juridische splitsing gaan rechtsverhoudingen van de partijen die bij de
splitsing zijn betrokken onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersonen. Medewerking of toestemming van contractspartners is daarvoor niet nodig.
Ter bescherming van wederpartijen die een rechtsverhouding hebben met een van
de partijen bij de splitsing, bepaalt de wet dat bij een splitsing deze rechtsverhouding
in beginsel slechts in haar geheel mag overgaan.
Voorbeeld
Stichting X, die een kredietverhouding met de bank heeft, splitst zich in stichting
A en stichting B. De kredietverhouding gaat door de splitsing op grond van de beschrijving in de splitsingsakte in haar geheel over op stichting A of stichting B.
Deze regeling voorkomt dat de wederpartij na de splitsing met een veelvoud aan
wederpartijen te maken krijgt. Op de regel dat rechtsverhoudingen alleen in hun
geheel mogen overgaan, bestaat een uitzondering voor het geval een rechtsverhouding verbonden is met verschillende vermogensbestanddelen en die vermogensbestanddelen na de splitsing bij verschillende rechtspersonen zullen berusten.
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Voorbeeld
Stichting X heeft een onderhoudscontract gesloten met betrekking tot twee gebouwen waarvan er bij de splitsing één overgaat op stichting A en één op stichting B.
Het onderhoudscontract kan in dit geval worden gesplitst elk voor het onderhoud
van een gebouw.
e. Verzetrecht (art. 2:334l BW)
Net als bij de juridische fusie kan een schuldeiser die meent onvoldoende waarborgen te hebben dat zijn vordering na de splitsing zal worden voldaan, van iedere
partij bij de splitsing verlangen dat hem een zekerheid of andere waarborg wordt
gegeven. Wordt de verlangde zekerheid of waarborg niet gegeven, dan kan de
schuldeiser in verzet komen tegen het voorstel tot splitsing gedurende een maand
na de aankondiging dat het voorstel tot splitsing is neergelegd bij het Handelsregister. Een recht van verzet komt de schuldeiser niet toe indien hij voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de rechtspersoon die na splitsing zijn
schuldenaar zal zijn niet minder waarborgen biedt dat zijn vordering zal worden
voldaan, dan die van zijn oorspronkelijke schuldenaar voor de splitsing.
Het verzetrecht komt ook toe aan iedere wederpartij die een rechtsverhouding
heeft met een partij bij de splitsing van wie de rechtsverhouding in strijd met de
wettelijke regels (zie onder punt d) is gesplitst.
Voordat de rechter beslist of het verzet gegrond is, kan hij de partijen bij de splitsing
in de gelegenheid stellen de schuldeiser binnen een door hem gestelde termijn
alsnog een door hem omschreven waarborg te geven dan wel een door hem omschreven wijziging in het splitsingsvoorstel aan te brengen welk voorstel vervolgens
opnieuw openbaar moet worden gemaakt. Zolang de verzetprocedure loopt, kan
de akte van splitsing niet door de notaris worden verleden.
f. Het besluit tot splitsing (art. 2:334m BW)
De wettelijke regeling met betrekking tot het besluit tot splitsing stemt overeen
met die voor het besluit tot juridische fusie. Zie par. 22.5.5.
g. Akte van splitsing en de rol van de notaris (art. 2:334n BW)
De splitsing geschiedt net als de juridische fusie bij notariële akte. Aan de notariële
akte moet de beschrijving in het splitsingsvoorstel, waarin is vastgelegd welke
vermogensbestanddelen overgaan op de verschillende verkrijgende rechtspersonen,
worden gehecht. De verdeling van het vermogen blijkt dus uit de akte zelf en men
hoeft daarvoor niet het splitsingsvoorstel te raadplegen. De akte van splitsing moet
binnen zes maanden na de aankondiging dat het voorstel tot splitsing is gedeponeerd, worden verleden. Is tegen de splitsing verzet aangetekend, dan mag de akte
niet worden verleden zolang het verzet niet is ingetrokken of de opheffing van het
verzet niet uitvoerbaar is. In dit geval moet binnen een maand na de intrekking
of nadat de opheffing van het verzet uitvoerbaar is geworden, de akte worden
verleden.
De notaris verklaart aan de voet van de akte dat de wettelijke en statutaire splitsingsregels zijn nageleefd. Net als de juridische fusie wordt de splitsing van kracht
met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden. Binnen acht dagen na
het verlijden van de akte moet de splitsing worden ingeschreven in het Handelsregister. Deze verplichting rust op de gesplitste rechtspersoon alsmede op elke ver-
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krijgende rechtspersoon. Binnen een maand na het verlijden van de akte moet de
splitsing ook worden ingeschreven in andere openbare registers, bijvoorbeeld het
kadaster.
22.6.7

‘Gevonden voorwerpen’-regeling (art. 2:334s BW)

Denkbaar is dat men in bepaalde gevallen uit de beschrijving van de vermogensbestanddelen die op de verschillende verkrijgende rechtspersonen overgaan dan wel
achterblijven bij de voortbestaande gesplitste rechtspersoon niet kan opmaken
welke rechtspersoon rechthebbende is. Het kan zijn dat men vermogensbestanddelen over het hoofd heeft gezien, maar het kan ook gaan om vorderingen die op het
moment van de splitsing nog niet bekend waren. Denk maar aan een vordering
uit een al afgewikkelde overeenkomst of een vordering uit onrechtmatige daad.
De vraag is dan welke rechtspersoon aangesproken kan worden. Voor de beantwoording van die vraag is relevant of het gehele dan wel een deel van het vermogen is
overgegaan en of het een recht dan wel een schuld betreft.
Is niet het gehele vermogen overgegaan, dan is de voortbestaande gesplitste
rechtspersoon rechthebbende van het vermogensbestanddeel. Betreft het vermogensbestanddeel een schuld, dan kan deze op het vermogen van de voortbestaande
gesplitste rechtspersoon worden verhaald. Biedt deze onvoldoende verhaal, dan
kan de schuldeiser alle verkrijgende rechtspersonen aanspreken om zijn vordering
te voldoen (zie par. 22.6.8).
Is het gehele vermogen overgegaan (zowel bij een zuivere splitsing als een afsplitsing
waarbij het gehele vermogen overgaat op een bij splitsing opgerichte vennootschap
waarvan de splitsende rechtspersoon alle aandelen verkrijgt), dan zijn de verkrijgende rechtspersonen gezamenlijk rechthebbende. Betreft het vermogensbestanddeel
een activum, dan deelt iedere verkrijgende rechtspersoon daarin naar evenredigheid
van de waarde van het deel van het vermogen dat hij bij de splitsing heeft verkregen.
Betreft het een schuld, dan zijn de verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk.
22.6.8

Aansprakelijkheid voor verbintenissen splitsende rechtspersoon
(art. 2:334t BW)

Ter bescherming van de schuldeisers van de splitsende rechtspersoon zijn alle
verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon aansprakelijk tot nakoming van de verbintenissen van de gesplitste rechtspersoon ten tijde
van de splitsing. Het gaat om schulden die op het moment van splitsing al wel bestaan, hoewel deze nog niet opeisbaar behoeven te zijn. De mate waarin de partijen
aansprakelijk zijn, hangt af van de aard van de verbintenis.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare verbintenissen.
Deelbare verbintenissen zijn verbintenissen waarvan de prestatie deelbaar is, bijvoorbeeld de betaling van een som geld of de levering van een soort zaak. Ondeelbare verbintenissen zijn verbintenissen waarbij de prestatie niet deelbaar is, bijvoorbeeld het schilderen van een portret, de verbintenis tot overdracht van een
zaak, een verbintenis om iets niet te doen, enzovoort. Voor ondeelbare verbintenis-
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sen zijn de verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon ieder voor het geheel verbonden. Ten aanzien van deelbare verbintenissen
geldt dat de rechtspersoon op wie de verbintenis is overgegaan of ingeval de verbintenis niet is overgegaan, de voortbestaande gesplitste rechtspersoon voor het geheel
aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van de andere rechtspersonen voor deelbare
verbintenissen is beperkt tot de waarde van het vermogen dat de rechtspersoon bij
splitsing heeft verkregen of behouden. De aansprakelijkheid van de rechtspersonen
op wie de verbintenis niet is overgegaan, is een subsidiaire aansprakelijkheid. Dit
betekent dat de schuldeiser van de verbintenis eerst de rechtspersoon moet aanspreken op wie de verbintenis krachtens de beschrijving is overgegaan of is achtergebleven. Komt deze rechtspersoon de verbintenis niet na, dan kan hij de andere
rechtspersonen aanspreken.
22.6.9

Overgang van het lidmaatschap (art. 2:334e BW)

Leden van de splitsende vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
worden door de splitsing lid van alle verkrijgende verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen. Leden van de splitsende rechtspersoon die
geen lid willen worden van de verkrijgende rechtspersoon/rechtspersonen kunnen
net als in geval van een omzetting of juridische fusie hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat aan hen het besluit tot splitsing
is medegedeeld (art. 2:36 lid 4 BW). Beëindiging van het lidmaatschap op grond
van art. 2:36 lid 4 BW betekent evenwel dat het lid van geen enkele verkrijgende
rechtspersoon lid wordt. Zegt een lid na de splitsing de door hem niet gewenste
lidmaatschappen op, dan blijft hij in beginsel wel gebonden aan de lidmaatschapsverplichtingen tot het einde van het lopende verenigingsjaar.
In geval van een splitsing van een coöperatie gaat het lidmaatschapscontract over
op een van de verkrijgende rechtspersonen. Men wordt door de splitsing echter
ook lid van de andere verkrijgende coöperaties op wie het lidmaatschapscontract
niet is overgegaan. Een analoge toepassing van art. 2:36 lid 3 BW kan hier uitkomst
bieden.12 Zie voor de gevolgen van de splitsing voor het lidmaatschap van de onderlinge waarborgmaatschappij par. 19.2.3.
Voor de N.V. en B.V. kent de wet een uitzondering op art. 2:334e BW in art. 2:334cc
BW waardoor onder bepaalde voorwaarden niet alleen de rechtspersonen, maar
ook het aandeelhouderssubstraat wordt gesplitst. Ook bij een vereniging kan behoefte bestaan aan de splitsing van de vereniging en haar leden, bijvoorbeeld in
geval van ruzie tussen groepen leden of in geval van een reorganisatie, zodat de
leden van de splitsende vereniging geen lid worden van alle verkrijgende verenigingen.13 De wet kent voor de vereniging deze mogelijkheid niet.
Is de splitsende rechtspersoon lid van een vereniging en houdt de splitsende
rechtspersoon als gevolg van de splitsing op te bestaan, dan gaat het lidmaatschap
van de rechtspersoon over op een van de verkrijgende rechtspersonen, tenzij de

12.
13.

Zie hierover nader Van der Ploeg 1999, p. 155 en Overes, GS Rechtspersonen, art. 334e, aant. 4.
Zie hierover Kemperink & Swaters 1997, p. 111 e.v., Van Solinge 1998, p. 37 e.v., Dortmond 1999
en Overes, GS Rechtspersonen, art. 334cc, aant. 7.
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statuten van de vereniging anders bepalen (art. 2:34 lid 2 BW). Welke rechtspersoon
dat is, moet blijken uit de beschrijving die aan de akte van splitsing is gehecht.
22.6.10 Vernietiging van de splitsing
De splitsing brengt net als een juridische fusie een ingrijpende wijziging in de
structuur van de rechtspersoon. De gronden tot vernietiging van de splitsing zijn
net als bij de juridische fusie om die reden beperkt. Zie par. 22.5.7. De splitsing
van een rechtspersoon kan niet worden vernietigd met een beroep op de (faillissements)pauliana. De wetgever heeft een uitgebreide regeling voor de bescherming
van crediteuren opgenomen en – gezien de ingrijpende gevolgen van de vernietiging van de splitsing – er bewust voor gekozen de vernietiging slechts op zeer
beperkte gronden mogelijk te maken, aldus de Hoge Raad.14
22.6.11 Positie van de werknemers bij splitsing
Bij een splitsing mogen rechtsverhoudingen in beginsel niet worden gesplitst. Voor
werknemers betekent dit dat hun arbeidsverhouding met de splitsende rechtspersoon in stand blijft ofwel dat deze overgaat op een van de verkrijgende rechtspersonen. Ingeval een onderneming of een onderdeel van de onderneming overgaat
op een verkrijgende rechtspersoon, gaan volgens de wet de rechten en verplichtingen
die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege mee over op de verkrijger. Daarnaast is de werknemer wat betreft zijn rechten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien aan te merken als schuldeiser van de gesplitste rechtspersoon
en kan ook hij aanspraak maken op de regeling ter bescherming van schuldeisers
als beschreven in par. 22.6.8. Houdt de vereniging of stichting een onderneming
in stand waarvoor een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad is ingesteld,
dan zullen deze over het (voorgenomen) voorstel tot splitsing moeten worden geraadpleegd.

14.
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Zie HR 20 december 2013, RO 2014/14.
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Hoofdstuk 23
Administratie en jaarrekening
Mr. drs. A.N. Krol en mr. Q.H. van Vliet

23.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verplichtingen van de stichting en de vereniging op
het terrein van de financiële administratie en verantwoording besproken.
Ten aanzien van de financiële verantwoording wordt in de wet een onderscheid
gemaakt tussen stichtingen en verenigingen die een of meer ondernemingen in
stand houden die in het Handelsregister moeten worden ingeschreven (commerciële
stichtingen en verenigingen) en stichtingen en verenigingen die geen onderneming
in stand houden (niet-commerciële stichtingen en verenigingen). Voor alle stichtingen en verenigingen geldt de verplichting tot het voeren en bewaren van een administratie (art. 2:10 BW). Verenigingen moeten voorts aan hun leden rekening
en verantwoording afleggen door middel van een jaarverslag (art. 2:48 BW). Dit
geldt niet voor stichtingen omdat deze geen leden hebben. Commerciële stichtingen
en verenigingen van een bepaalde minimumomvang moeten bovendien een jaarrekening en bestuursverslag opmaken overeenkomstig titel 9 Boek 2 BW (titel 9)
of op basis van gelijkwaardige voorschriften in bijzondere regelgeving; deze stukken
moeten worden gepubliceerd door middel van deponering bij het Handelsregister
(art. 2:49, 2:300 en art. 2:360 lid 3 BW).
In de volgende paragraaf wordt het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële stichtingen en verenigingen besproken. Daarna komen achtereenvolgens
aan de orde de verplichtingen ten aanzien van de financiële verantwoording die
voor alle stichtingen en verenigingen gelden en de verplichtingen ten aanzien van
de financiële verantwoording die alleen voor commerciële stichtingen en verenigingen gelden.
23.2

Niet-commerciële versus commerciële stichtingen en verenigingen

Commerciële stichtingen en verenigingen zijn in de wet omschreven als stichtingen
en verenigingen die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge
de wet in het Handelsregister moeten worden ingeschreven (zie art. 2:360 lid 3
BW).
Art. 5 Handelsregisterwet 2007 (Hregw 2007) schrijft voor dat in Nederland gevestigde ondernemingen die toebehoren aan een stichting of vereniging in het Handelsregister moeten worden ingeschreven. Vervolgens bepaalt art. 8 Hregw 2007
dat bij algemene maatregel van bestuur nader kan worden bepaald wanneer sprake
is van een onderneming. Dit is gebeurd in het Handelsregisterbesluit 2008 (Hregb
2008). Art. 2 Hregb 2008 omschrijft het begrip ‘onderneming’ als volgt: ‘Van een
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onderneming is sprake indien een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng
van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel
voordeel te behalen. Van een onderneming is geen sprake indien er naar het oordeel
van de Kamer van Koophandel onvoldoende omvang van activiteiten of omzet is.’
Deze omschrijving is gebaseerd op jurisprudentie1 en nader uitgewerkt in de Beleidsregel inzake het ondernemingsbegrip in het Handelsregister2 (Beleidsregel).
In de Beleidsregel wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het ondernemingsbegrip bij N.V.’s, B.V.’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en
de Europese varianten daarvan met een vestiging in Nederland en de v.o.f., C.V.
en openbare maatschap en anderzijds het ondernemingsbegrip bij de overige
rechtsvormen, waaronder de stichting en de vereniging en buitenlandse rechtsvormen (niet zijnde kapitaalvennootschappen) met een vestiging in Nederland. Voor
de eerste categorie geldt dat deze rechtsvormen geacht worden een onderneming
te voeren, ook wanneer alleen een vermogen wordt beheerd. Uitsluitend in het
geval een dergelijke rechtspersoon geen activa (meer) heeft en om die reden geen
activiteiten meer ontplooit, behoort daaraan geen onderneming toe.
Ten aanzien van de andere rechtsvormen, zoals de stichting en de vereniging, bevat
de Beleidsregel een toetsingskader voor de vraag of sprake is van een onderneming.
Allereerst moet worden beoordeeld of sprake is van een ondernemer in de zin van
de Wet op de omzetbelasting 1968.3 Wanneer voldaan is aan de volgende criteria
is doorgaans sprake van een onderneming: levering van goederen en/of diensten
voor meer dan een symbolische vergoeding aan meer dan één opdrachtgever of
afnemer, deelname aan het (normale) economische verkeer, organisatie van arbeid
en kapitaal, vrijheid tot inrichting van de werkzaamheden naar eigen inzicht.
Daarnaast moet voldaan zijn aan de hiervoor weergegeven omschrijving in art. 2
Hregb 2008, dat wil zeggen dat er een oogmerk moet zijn om materieel voordeel
te behalen.
Ook indien niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde criteria ten aanzien van
ondernemerschap voor btw-doeleinden kan er sprake zijn van een onderneming
in de zin van de Handelsregisterwet. Volgens de Beleidsregel is doorgaans sprake
van een onderneming als de ondernemer vijftien uur per week of meer in de onderneming werkzaam is, mits wordt voldaan aan de omschrijving in art. 2 Hregb
2008. Indien de rechtsvorm werkzaamheden ontplooit die naar hun aard minder
dan vijftien uur per week in beslag nemen, of van incidentele aard zijn, kan sprake
zijn van een onderneming.
Tot slot bevat de Beleidsregel nadere criteria voor de beoordeling of er sprake is
van voldoende omvang van activiteiten of omzet om te kunnen spreken van een
1.
2.
3.
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Zie HR 17 april 1939, NJ 1939/690, HR 13 januari 1966, NJ 1966/189, HR 2 april 1982, NJ 1983/429,
HR 22 december 1989, NJ 1990/433 en CBb 26 september 2000, JOR 2000/236.
Gedateerd 23 juni 2008, WJZ 8074645 en gewijzigd in verband met de inschrijving van stille
maatschappen op 3 mei 2011, WJZ 11060014.
Zie onder Toetsingscriteria onder A.
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onderneming.4 De omvang moet worden beoordeeld met inachtneming van de
aard van de activiteiten. Men komt pas aan deze toetsing toe indien op basis van
de voorgaande toetsingscriteria niet zonder meer komt vast te staan dat sprake is
van een onderneming. Als wordt geconcludeerd dat voldaan is aan de toetsingscriteria inzake voldoende omvang, moeten de eerste stappen opnieuw worden doorlopen om te bezien of alsnog moet worden aangenomen dat sprake is van een onderneming.
Een commerciële stichting of vereniging valt onder titel 9 indien de netto-omzet
van haar onderneming(en) gedurende twee opvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van
het in art. 2:396 lid 1 onder b BW bedoelde bedrag. Met ingang van 1 januari 2016
is dit bedrag €12 miljoen.
Bekende voorbeelden van niet-commerciële stichtingen zijn:
– stichtingen met een ideëel doel (zonder winstoogmerk);5
– stichtingen die als houdster optreden (geen deelname aan het economische
verkeer);
– Stichtingen Administratiekantoor (geen deelname aan het economische verkeer
en geen winstoogmerk);
– stichtingen voor individuele vermogensopbouw (geen deelname aan het economische verkeer).
Verenigingen worden ook vaak voor een ideëel doel of voor andere ‘not-for-profit’doeleinden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn verenigingen op het gebied van
sport, muziek, verzorging, gezelligheid en hobby’s.
Onderscheiden kunnen dus worden: (1) niet-commerciële stichtingen en verenigingen, (2) commerciële stichtingen en verenigingen met een netto-omzet van minder
dan € 6 miljoen gedurende twee opvolgende boekjaren, zonder onderbreking nadien
gedurende twee opvolgende boekjaren (hierna aangeduid als ‘zeer klein’) en (3)
commerciële stichtingen en verenigingen die niet als zeer klein kwalificeren. Alleen
de laatste categorie valt onder titel 9.
Hiervoor is toegelicht dat commerciële stichtingen en verenigingen hun onderneming dienen in te schrijven in het Handelsregister ingevolge art. 5 Hregw 2007.
Niet-commerciële stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
moeten ook in het Handelsregister worden ingeschreven, zulks op grond van art.
2:29 en art. 2:289 BW en art. 6 Hregw 2007. Verwezen wordt naar par. 4.7 en 5.10.
23.3

Administratie- en bewaarplicht

In art. 2:10 BW is de administratieplicht voor Nederlandse privaatrechtelijke
rechtspersonen opgenomen. Dit artikel bepaalt – kort gezegd – het volgende.
Het bestuur is verplicht een administratie te voeren ten aanzien van de vermogens4.
5.

Zie onder Toetsingscriteria onder B.
Een voorbeeld hiervan is de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die vaak in de vorm van een
stichting is georganiseerd. Zie hoofdstuk 32.
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toestand en de werkzaamheden van de rechtspersoon en de bijbehorende documenten en andere gegevensdragers te bewaren op zodanige wijze dat daaruit steeds de
rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Onverminderd hetgeen elders in de wet is bepaald, moet het bestuur jaarlijks binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van
de rechtspersoon opmaken en op papier stellen. Afhankelijk van de werkzaamheden
van de rechtspersoon zal ook een toelichting bij deze stukken moeten worden opgesteld.6 De hiervoor bedoelde documenten en andere gegevensdragers moeten ten
minste zeven jaar door het bestuur worden bewaard.7
Art. 2:10 BW spreekt alleen over het bestuur. Indien de rechtspersoon een raad
van commissarissen of een raad van toezicht heeft, is dit orgaan verantwoordelijk
voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen door het bestuur.8
Commerciële stichtingen en verenigingen moeten de netto-omzet van de door hun
gevoerde onderneming(en)9 in de staat van baten en lasten vermelden (zie art.
2:299a BW en art. 2:48 lid 3 BW). Op die manier kan worden geverifieerd of de
netto-omzet beneden de in art. 2:360 lid 3 BW bedoelde omzetgrens van € 6 miljoen
blijft.
Afgezien van deze bepaling en het voorschrift dat de administratie, waaronder de
balans en staat van baten en lasten, moet zijn ingericht naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden van de rechtspersoon, bevat de wet geen voorschriften
voor de inrichting daarvan. Volgens de Hoge Raad is voldaan aan de administratieplicht indien men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie
op enig moment, terwijl deze posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de
aard en omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie.10 Deze norm moet niet als een algemene norm worden beschouwd: af hankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden van de rechtspersoon kan
art. 2:10 BW andere eisen aan de administratie stellen.
Met de invoering van de administratie- en bewaarplicht stonden de wetgever met
name de belangen van crediteuren van de rechtspersoon bij een eventueel faillissement voor ogen. Het voeren van een adequate administratie is daarnaast een
belangrijk hulpmiddel voor een doelmatige uitoefening van het bedrijf of het beroep
en een deugdelijke financiële verantwoording.11

6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Zie Beckman 2013, p. 72-73.
In art. 3:15i BW zijn soortgelijke verplichtingen opgenomen voor eenieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent. Hieronder vallen ook buitenlandse rechtspersonen die in Nederland
werkzaam zijn.
Vgl. HR 28 juni 1996, JOR 1996/85 (Bodam Jachtservice) waarin werd beslist dat commissarissen niet
zelf gehouden zijn tot naleving van de administratieplicht ex art. 2:10 BW en publicatieplicht ex
art. 2:394 BW, ook niet als het bestuur daarin tekortschiet, maar dat het wel hun taak is om op de
nakoming van deze verplichtingen door het bestuur toezicht te houden.
Als bedoeld in art. 2:377 lid 6 BW, dat wil zeggen de opbrengst uit levering van goederen en diensten
uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en over de omzet
geheven belastingen.
Zie HR 11 juni 1993, NJ 1993/713 (Brens q.q./Sarper).
Zie o.a. Beckman 2013, p. 25-32.
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Financiële verantwoording

De wet kent voor zowel niet-commerciële verenigingen als commerciële verenigingen een verplichting voor het bestuur tot het afleggen van een financiële verantwoording. Deze verantwoording wordt afgelegd aan de algemene vergadering. Voor
commerciële verenigingen die onder titel 9 vallen, gelden uitgebreidere voorschriften voor de inhoud van de financiële stukken. Daarnaast moeten de financiële
stukken van commerciële verenigingen niet alleen voor de leden, maar voor eenieder ter inzage worden gelegd, opdat ook andere belanghebbenden, zoals crediteuren, daarvan kennis kunnen nemen.
Aangezien stichtingen geen leden hebben, gelden voor niet-commerciële stichtingen
en zeer kleine commerciële stichtingen, geen voorschriften voor een interne
financiële verantwoording. Voor commerciële stichtingen die onder titel 9 vallen,
gelden dezelfde voorschriften met betrekking tot een externe financiële verantwoording als voor commerciële verenigingen.
Hierna wordt eerst de interne financiële verantwoording door niet onder titel 9
vallende verenigingen besproken. Daarna komen de voorschriften ten aanzien van
een externe financiële verantwoording voor de onder titel 9 vallende commerciële
stichtingen en verenigingen aan de orde.
23.4.1

Niet onder titel 9 vallende verenigingen

Het bestuur van een niet-commerciële vereniging en een zeer kleine commerciële
vereniging moet verslag uitbrengen tijdens de algemene vergadering over de gang
van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid gedurende het afgelopen boekjaar
(art. 2:48 lid 1 BW). De wet schrijft niet voor op welke wijze dit moet worden gedaan.
Het bestuursverslag kan zowel schriftelijk als mondeling worden uitgebracht,
tenzij de statuten voorschrijven dat dit verslag schriftelijk moet worden uitgebracht.
Daarnaast moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten die zijn opgemaakt op grond van art. 2:10 lid 2 BW, vergezeld van een toelichting aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen.
De bestuurders en de commissarissen, zo die er zijn, moeten de balans en de staat
van baten en lasten ondertekenen. Daarmee tonen zij aan dat zij met de inhoud
daarvan instemmen. Indien een handtekening ontbreekt, moet daarvan melding
worden gemaakt onder opgave van de reden. Het ontbreken van een handtekening
staat aan een goedkeuring van deze stukken door de algemene vergadering niet in
de weg. Indien er geen raad van commissarissen is ingesteld en deze stukken
evenmin door een accountant zijn gecontroleerd, moet een speciale commissie
deze stukken controleren en verslag van haar bevindingen uitbrengen aan de algemene vergadering (art. 2:48 lid 2 BW). De commissie (veelal aangeduid als kascommissie) wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en dient uit ten
minste twee leden te bestaan die geen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur
is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle gevraagde inlich-
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tingen te verschaffen, haar desgevraagd ‘de kas en de waarden’ te tonen en inzage
te geven in de administratie.
De algemene vergadering moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
worden gehouden. Deze termijn kan door de algemene vergadering worden verlengd. De wet stelt geen maximum aan deze verlengtermijn, zoals voor de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de N.V. en de B.V. Ook hoeft de grond
van verlenging niet gelegen te zijn in bijzondere omstandigheden.12
23.4.2

Onder titel 9 vallende stichtingen en verenigingen

Voor onder titel 9 vallende stichtingen en verenigingen gelden verdergaande
voorschriften ten aanzien van hun externe financiële verantwoording.
Zoals hiervoor al is opgemerkt, is titel 9 van toepassing op de jaarverslaggeving
van commerciële stichtingen en verenigingen indien de netto-omzet van de onderneming(en) van de stichting of vereniging gedurende twee opeenvolgende boekjaren,
zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, ten minste
50% bedraagt van de netto-omzet zoals bedoeld in art. 2:396 lid 1 BW. Deze omzetgrens bedraagt op dit moment € 12 miljoen per boekjaar, zodat een commerciële
stichting of vereniging met haar onderneming(en) een netto-omzet moet realiseren
van ten minste € 6 miljoen om onderworpen te zijn aan het regime van titel 9.
Titel 9 geldt overigens niet voor commerciële stichtingen en verenigingen die op
grond van sectorspecifieke regelgeving een financiële verantwoording moeten opstellen die gelijkwaardig is aan een titel 9-jaarrekening, mits deze openbaar wordt
gemaakt.13
Commerciële stichtingen en verenigingen waarop titel 9 van toepassing is, worden
hierna ook aangeduid met titel 9-stichting en titel 9-vereniging.
Opmaken en vaststellen van de jaarrekening
Art. 2:49 en art. 2:300 BW bevatten de voorschriften voor de opmaak en de vaststelling van de jaarrekening van de titel 9-stichting respectievelijk de titel 9-vereniging.
Het bestuur van een titel 9-stichting en -vereniging dient binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. De opgemaakte jaarrekening
moet, samen met de overige gegevens (als bedoeld in art. 2:392 lid 1 BW) en het
bestuursverslag (als bedoeld in art. 2:391 BW), binnen deze termijn op het kantoor
van de stichting of vereniging ter inzage worden gelegd voor het orgaan dat bevoegd
is om de jaarrekening vast te stellen. Bij de vereniging is dat de algemene vergadering. Voor de stichting kan in de statuten een orgaan zijn aangewezen dat bevoegd
is de jaarrekening vast te stellen. Indien in de statuten geen bevoegd orgaan is
aangewezen, komt de vaststellingsbevoegdheid toe aan het toezichthoudende orgaan
12.
13.
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Asser/Rensen 2-III* 2017/164.
Volgens de wetgever is het niet nodig dat de jaarrekening bij het Handelsregister wordt gedeponeerd
en kan worden volstaan met een terbeschikkingstelling aan belanghebbenden (zie Kamerstukken II
1994/95, 24255, 9). Instellingen waarvoor bijzondere regelgeving geldt, zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, omroepinstellingen en woningbouwcorporaties.
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of, indien dit orgaan niet is ingesteld, het bestuur. In dit laatste geval hoeven de
stukken niet ter inzage te worden gelegd.
Het orgaan dat bevoegd is tot vaststelling van de jaarrekening is ook bevoegd om
de genoemde termijn van zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden
te verlengen met maximaal vier maanden.
De jaarrekening moet worden ondertekend door de bestuurders en de leden van
het toezichthoudende orgaan of de raad van commissarissen. Daarmee tonen zij
aan dat zij met de inhoud daarvan instemmen. Indien een handtekening ontbreekt,
moet daarvan melding worden gemaakt onder opgave van de reden. Het ontbreken
van een handtekening staat aan een vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering niet in de weg.14
De jaarrekening van de titel 9-stichting moet binnen één maand na afloop van de
(al dan niet verlengde) opmaaktermijn worden vastgesteld door het orgaan dat
daartoe volgens de statuten bevoegd is. De titel 9-vereniging roept een ledenvergadering bijeen binnen één maand na de opmaaktermijn om de jaarrekening vast te
stellen. De datum van vaststelling moet op de jaarrekening worden vermeld (art.
2:394 BW).
Daarnaast geldt ook voor titel 9-verenigingen dat een kascommissie de jaarrekening,
het bestuursverslag en de overige gegevens moet onderzoeken indien er geen raad
van commissarissen is ingesteld en de jaarrekening niet is gecontroleerd door een
accountant (hetgeen het geval zal zijn indien de vereniging kwalificeert als kleine
rechtspersoon, zie verderop in deze paragraaf).
Art. 2:49 lid 3 BW bepaalt dat vaststelling van de jaarrekening door de leden van
een titel 9-vereniging niet tot decharge strekt van de bestuurders en commissarissen.
Daarvoor is een apart besluit nodig. Decharge is het verlenen van kwijting aan de
bestuurders voor het gevoerde beleid en de commissarissen voor het uitgeoefende
toezicht. Art. 2:300 BW bepaalt dit niet ten aanzien van titel 9-stichtingen. Dit betekent niet dat de vaststelling van de jaarrekening van een titel 9-stichting automatisch tot decharge leidt van de bestuurders en commissarissen. Volgens de heersende
opvatting is daarvoor ook een separaat besluit nodig door het orgaan dat tot vaststelling van de jaarrekening bevoegd is, tenzij de statuten anders bepalen.15 Dezelfde
opvatting wordt gehuldigd ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening
door de algemene vergadering van een vereniging die niet onder titel 9 valt.16 Decharge ziet enkel op interne aansprakelijkheid, dat wil zeggen de aansprakelijkheid
van de bestuurder of commissaris ten opzichte van de rechtspersoon, en ziet enkel

14.

15.
16.

Opgemerkt zij dat de jaarrekening niet kan worden vastgesteld indien het daartoe bevoegde orgaan
geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring, indien accountantscontrole wettelijk is voorgeschreven (art. 2:393 lid 7 BW).
Zie Beckman, Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2017, art. 2:300 BW.
Zie Beckman en Valk, Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2017, art. 2:48 BW.
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op informatie die uit de jaarrekening blijkt of anderszins ter kennis aan de algemene
vergadering is gebracht.17
De Minister van Economische Zaken kan op verzoek om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening van een titel 9-stichting en vereniging (art. 2:300 lid 5
en art. 2:49 lid 6 BW).18
Inrichting, controle en publicatie van de jaarrekening
De titel 9-stichting en titel 9-vereniging moeten hun externe financiële verantwoording inrichten in overeenstemming met de voorschriften in titel 9. De externe
financiële verantwoording bestaat uit de jaarrekening, het bestuursverslag en de
overige gegevens. Titel 9 biedt de mogelijkheid de jaarrekening in te richten in
overeenstemming met de internationale verslaggevingsstandaarden (IAS/IFRS) (zie
art. 2:362 lid 8 en 9 BW). Het valt buiten het bestek van dit handboek om uitgebreid
stil te staan bij de voorschriften onder titel 9. In plaats daarvan worden de hoofdpunten en een aantal afwijkende bepalingen besproken.
De jaarrekening bestaat uit een balans en winst- en verliesrekening met een toelichting (art. 2:361 lid 1 BW). De balans geeft inzicht in de bezittingen en schulden
van de rechtspersoon en de winst- en verliesrekening geeft de baten en lasten van
de rechtspersoon weer. De winst- en verliesrekening wordt vervangen door een
exploitatierekening als daarmee het inzicht is gediend (art. 2:361 lid 2 BW). De
voorschriften in titel 9 blijven wel zo veel mogelijk van toepassing op de inrichting
van de exploitatierekening en het exploitatiesaldo.
Titel 9-stichtingen en -verenigingen moeten hun statutaire regeling omtrent de
bestemming van het resultaat en de wijze van bestemming van het resultaat gedurende het boekjaar in de toelichting bij hun jaarrekening opnemen (art. 2:383a
BW). Andere rechtspersonen moeten de statutaire regeling omtrent de bestemming
van het resultaat onder de overige gegevens en de wijze van bestemming van het
resultaat gedurende het boekjaar in de toelichting bij hun jaarrekening opnemen
(zie art. 2:392 lid 1 sub b en art. 2:380c BW19). Deze (deels) afwijkende regeling
hangt samen met het feit dat verenigingen geen winst onder hun leden mogen
uitkeren en stichtingen niet ten doel mogen hebben om uitkeringen te doen aan
oprichters, leden van organen en anderen, met uitzondering voor wat betreft deze
laatste categorie van uitkeringen met een ideële of sociale strekking (zie hoofdstuk
28). Deze afwijkende regeling is getroffen, omdat de wet toestaat dat bepaalde

17.

18.
19.
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HR 17 juni 1921, NJ 1921/737 en HR 20 juni 1924, NJ 1924/1107 (Truffino). Zie voorts HR 20 oktober
1989, NJ 1990/308, m.nt. Maeijer (Ellem Beheer) en HR 10 januari 1997, NJ 1997/360, m.nt. Maeijer
(Staleman/Van de Ven).
Vgl. Besluit Minister van Economische Zaken 13 augustus 1997, JOR 1997/113, m.nt. Beckman
(Fokker) en 14 september 2000, Ondernemingsrecht 2000/60, m.nt. Beckman (DCP, dochter van Ceteco).
Art. 2:380c BW is bij de wetswijziging in het kader van de implementatie van de nieuwe Jaarrekeningrichtlijn (2013/34/EU) ingevoegd. Voor micro- en kleine rechtspersonen geldt een vrijstelling.
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overige gegevens niet bij het Handelsregister worden gedeponeerd20 en deze informatie bij stichtingen en verenigingen vanwege hun beperkte doel juist relevant is.
De jaarrekening van de titel 9-stichting en titel 9-vereniging moet door een externe
accountant worden gecontroleerd (art. 2:393 BW). De accountantsverklaring moet
bij de jaarrekening worden gevoegd en samen met de andere overige gegevens (als
bedoeld in art. 2:392 BW) en het bestuursverslag (als bedoeld in art. 2:391 BW)
binnen acht dagen na de vaststelling, en uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop
van het boekjaar, worden gepubliceerd. Publicatie vindt plaats door middel van
deponering van deze stukken bij het Handelsregister (art. 2:394 BW). Indien de
titel 9-stichting of -vereniging tevens niet-commerciële activiteiten verricht, moeten
deze ook in de jaarrekening worden verantwoord.
Verlichte regimes
Er geldt een verlicht regime voor micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen
(waaronder titel 9-stichtingen en -verenigingen) die voldoen aan de drempels genoemd in art. 2:395a, art. 2:396 of art. 2:397 BW. Een rechtspersoon valt in een
bepaald regime als hij op twee opeenvolgende balansdata (zonder onderbreking
nadien gedurende twee opeenvolgende balansdata) voldoet aan ten minste twee
van de drie volgende criteria:
Criteria
Waarde van
de activa21
Netto-omzet
Gemiddeld
aantal
werknemers

Micro
≤ € 350 duizend

Klein
≤ € 6 miljoen

Middelgroot
≤ € 20 miljoen

Groot
> € 20 miljoen

≤ € 700 duizend
< 10

≤ € 12 miljoen ≤ € 40 miljoen
< 50
< 250

> € 40 miljoen
≥ 250

Zoals hiervoor is vermeld, is titel 9 van toepassing op commerciële stichtingen en
verenigingen indien de netto-omzet van de onderneming(en) van de stichting of
vereniging gedurende twee opvolgende boekjaren ten minste € 6 miljoen bedraagt.
Het ligt dus voor de hand om deze grens te berekenen op basis van de netto-omzet
van de onderneming(en) die de stichting of vereniging in stand houdt en de behaalde
omzet met niet-commerciële activiteiten buiten beschouwing te laten. Dit is ook
zo bepaald in art. 2:398 lid 5 BW. Uit dit lid volgt dat dezelfde regel geldt voor het
gemiddeld aantal werknemers, terwijl de waarde van de activa wordt berekend op
basis van álle werkzaamheden van de stichting of vereniging, dus inclusief de nietcommerciële activiteiten indien deze worden ontplooid.
Uit art. 2:396 lid 2 BW volgt voorts dat de hiervoor genoemde grenzen moeten
worden berekend op geconsolideerde basis indien de titel 9-stichting of -vereniging

20.

21.

Micro- en kleine rechtspersonen hoeven deze informatie niet te publiceren (art. 2:396 lid 8 BW).
Middelgrote en grote rechtspersonen hoeven de statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
niet bij het Handelsregister te deponeren, indien zij deze ter inzage leggen op hun kantoor.
Berekend op basis van historische kostprijs.
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belangen houdt in dochterondernemingen en een geconsolideerde jaarrekening
opstelt, zoals voorgeschreven in art. 2:406 lid 1 of 2 BW.22
Een micro-rechtspersoon hoeft enkel een sterk verkorte balans en sterk verkorte
winst- en verliesrekening op te stellen. Een toelichting is niet vereist. Enkel de
verkorte balans hoeft gedeponeerd te worden. Indien de titel 9-stichting of -vereniging gebruik kan maken van het verlichte regime voor kleine rechtspersonen, kan
zij volstaan met het opmaken van een vereenvoudigde balans en winst- en verliesrekening met toelichting, waarvan alleen de balans met toelichting hoeft te worden
gepubliceerd. Accountantscontrole is niet vereist voor zowel micro- als kleine
rechtspersonen.23 Voor middelgrote rechtspersonen geldt ook een minder stringent
regime. Wij gaan hier niet verder op in.
Tot slot wordt opgemerkt dat een titel 9-stichting of -vereniging ook kan zijn vrijgesteld van de voorschriften van titel 9, indien de stichting of vereniging deel uitmaakt van een groepsstructuur en zij is vrijgesteld op grond van art. 2:403 BW.
Deze bepaling bespreken wij verder niet.
23.5

Transparantieverplichtingen voor niet-commerciële stichtingen

Met ingang van 1 januari 2014 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)
verplicht om bepaalde gegevens met betrekking tot hun functioneren via internet
openbaar te maken. De ANBI dient onder meer een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) en bepaalde financiële gegevens te publiceren. Indien de
ANBI geen middelen werft van derden en de ter beschikking staande middelen
(nagenoeg) uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of een kerkgenootschap is, moet zij de staat van baten en lasten, een
overzicht van voorgenomen bestedingen en een toelichting publiceren. De andere
ANBI’s moeten naast de staat van baten en lasten, de balans en een toelichting
publiceren.24 Deze informatie dient telkens binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar openbaar te worden gemaakt.25

22.

23.

24.
25.
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Een titel 9-stichting of -vereniging die deel uitmaakt van een groepsstructuur en niet aan het hoofd
van de groep staat, is vrijgesteld van consolidatieplicht indien aan de voorwaarden van art. 2:408
BW is voldaan. Als hiervan sprake is, kan de betrokken stichting of vereniging de genoemde
grensbedragen berekenen op individuele basis.
Art. 2:396 lid 8 BW bepaalt nog dat een kleine rechtspersoon die geen winst beoogt, zijn balans
met toelichting niet hoeft te publiceren mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Opgemerkt
zij dat dit artikel niet van toepassing kan zijn op commerciële stichtingen en verenigingen, omdat
deze rechtspersonen winst beogen (zie art. 2 Hregb 2008). Niet-commerciële stichtingen en verenigingen vallen niet onder titel 9, zodat deze bepaling ook op deze entiteiten toepassing mist.
Art. 1a onderdeel j en art. 1a lid 7 Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen.
Art. 1a lid 8 Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen.
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Hoofdstuk 24
Ontbinding van de stichting
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

24.1

Ontbinding algemeen

In dit hoofdstuk worden de gevallen behandeld waarin een stichting wordt ontbonden. Ontbinding betekent dat de stichting ophoudt normaal te functioneren, dat
haar vermogen wordt vereffend (par. 24.13) en dat er uiteindelijk een einde komt
aan haar bestaan.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
– de ontbinding door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders
is voorzien (par. 24.2);
– de ontbinding die in de statuten is voorzien (par. 24.3);
– de ontbinding als gevolg van een faillissement (par. 24.4; deze regeling geldt
voor alle rechtspersonen);
– de ontbinding door de rechter in het algemeen (par. 24.6);
– de ontbinding door de Kamer van Koophandel (par. 24.6);
– de voor alle rechtspersonen geldende regeling omtrent de verboden rechtspersoon (par. 24.7);
– een aantal gevallen waarin de rechter de stichting kan ontbinden (par. 24.824.12); en
– de gang van zaken bij de vereffening van het vermogen van de stichting (par.
24.13-24.19).
Men dient zich goed te realiseren dat het moment van ontbinding niet het moment
is waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Na het formele moment van de
ontbinding blijft de ontbonden stichting immers voortbestaan voor zover nodig in
verband met de vereffening.1 De ontbinding luidt derhalve de vereffeningsfase in,
tenzij de stichting op het tijdstip van ontbinding geen baten meer heeft. In dat
geval is er geen ‘vereffening’ vereist (zogenoemde ‘turboliquidatie’).2 Aan het einde
van de vereffeningsfase eindigt pas het bestaan van de stichting als rechtspersoon.3
24.2

Ontbinding door besluit

Een stichting kan op grond van een besluit van het daartoe bevoegde orgaan van
de stichting worden ontbonden.4 In beginsel komt die bevoegdheid toe aan het
1.
2.

3.
4.

Art. 2:19 lid 5 BW.
Zie over het gebruik van de turboliquidatie Quist 2014, p. 35-41 en S. Renssen, De turboliquidatie
van de Besloten Vennootschap (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 131), Deventer:
Wolters Kluwer 2016. Turboliquidaties komen in de praktijk veelvuldig voor bij B.V.’s, maar het
fenomeen kan zich ook voordoen bij ontbonden stichtingen.
Art. 2:19 lid 6 BW.
Art. 2:19 lid 1 onderdeel a BW.
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bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien. Dat laatste kan bijvoorbeeld het
geval zijn voor een stichting die specifiek voor een bepaald doel of bepaalde activiteit
is opgericht. In de statuten kan dan aan de oprichter de bevoegdheid worden gegeven de stichting te doen ontbinden. Hetzelfde geldt voor steunstichtingen. Het besluit tot ontbinding kan ook in de statuten af hankelijk zijn gesteld van de goedkeuring van een ander orgaan of van een begunstigde stichting.5 Een ontbinding bij
besluit door het bestuur impliceert overigens dat het bestuur ook zal zijn belast
met de vereffening tenzij de statuten anders bepalen. Het is van belang dat, wanneer
het bestuur een ontbindingsbesluit neemt, het tijdstip van de ontbinding duidelijk
blijkt. Dat kan zijn doordat het in het besluit wordt genoemd. Ook is mogelijk dat
het tijdstip van ontbinding blijkt uit het tijdstip waarop het besluit is genomen;
dat moet dan wel vastliggen. In de praktijk komt het wel voor dat een ontbindingsbesluit wordt herroepen. Niet geheel duidelijk was tot dusver of dat rechtens kan.6
Inmiddels is er ten aanzien van de herroeping van de ontbinding van B.V.’s enige
duidelijkheid geschapen in de rechtspraak. Kern hiervan is dat weliswaar een herroeping mogelijk is, maar niet zonder rechterlijke tussenkomst, teneinde te waarborgen dat door de herroeping de rechtspositie van crediteuren niet wordt aangetast.7
24.3

Ontbinding voorzien in de statuten

Het komt een enkele maal voor dat de statuten inhouden dat de stichting in een
bepaald geval wordt ontbonden.8 Voor de ontbinding is dan niet een formeel besluit
van een orgaan van de stichting vereist.9 Wel zou het bestuur kunnen constateren
dat het feit zijn intrede heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een stichting die een
taak uitoefent die de overheid te zijner tijd zal overnemen. De statuten zouden
dan kunnen inhouden dat op het moment dat de overheid die taak overneemt, de
stichting wordt ontbonden. Dergelijke statutaire bepalingen kunnen verwarring
scheppen omdat het moment van ontbinding niet exact vastligt. Overbodig is de
vaker voorkomende bepaling dat de stichting voor onbepaalde tijd is opgericht.10
Om in een geval dat de statuten voorschrijven dat het intreden van een gebeurtenis
leidt tot de ontbinding van de stichting, duidelijkheid te krijgen over het tijdstip
van ontbinding, kan iedere belanghebbende de rechtbank vragen uit te spreken
op welk moment de ontbinding plaatsvond.11

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
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Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 372.
In negatieve zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 372-373 met als argument dat de rechtspersoon alleen
nog bestaat met het oog op de vereffening. In de door hen aangehaalde lagere rechtspraak wordt
de mogelijkheid van herroeping opengehouden mits de belangen van schuldeisers niet in het gedrang
komen en er sprake is van een rechterlijke toetsing, hetgeen volgens Dijk & Van der Ploeg een
aanwijzing is dat er behoefte bestaat aan een wettelijke regeling.
Zie HR 14 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4096 en HR 19 december 2014, JOR 2015/33 (Kladovo).
Art. 2:19 lid 1 onderdeel b BW.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 373.
Zie art. 2:17 BW dat reeds bepaalt dat rechtspersonen voor onbepaalde tijd worden opgericht.
Art. 2:19 lid 2 BW.
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Ontbinding als gevolg van faillissement

Deze regeling geldt voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen, dus zowel voor de
stichting als voor de vereniging. Het faillissement van een rechtspersoon betekent
op zichzelf (nog) niet dat deze wordt ontbonden. Wanneer met de schuldeisers een
akkoord wordt bereikt (dat wil zeggen dat de schuldeisers akkoord gaan met betaling
van slechts een deel van hun vordering), is het niet ondenkbaar dat de rechtspersoon
blijft bestaan. Twee gebeurtenissen die in een faillissement kunnen plaatsvinden,
leiden echter wél tot ontbinding:
a. het intreden van de staat van insolventie;
b. de opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten.12
Deze gebeurtenissen leiden tot ontbinding omdat hierdoor komt vast te staan dat:
– het gehele vermogen ten behoeve van de schuldeisers te gelde moet worden
gemaakt; óf
– het vermogen volstrekt ontoereikend is om verder te kunnen functioneren.
Ad a. De boedel is insolvent als:
– op de vergadering van schuldeisers geen akkoord wordt aangeboden; óf
– een aangeboden akkoord wordt verworpen; óf
– de rechtbank homologatie (goedkeuring) van het akkoord weigert.13
De technische termen die op het faillissement betrekking hebben, kunnen hier
niet uitputtend worden uitgelegd. Doet het geval zich voor, dan dient men zich
door de curator te laten voorlichten. In stukken van de rechtbank (beschikkingen,
vonnissen) is steeds duidelijk leesbaar om welke technische handeling het gaat.
Ad b. De rechtbank beveelt op vordering van de rechter-commissaris in het faillissement de opheffing.14 Ook hiervan komt een beschikking waarin de opheffing
uitdrukkelijk wordt vermeld.
Op de vereffening van de boedel van de ontbonden stichting in geval van faillissement zijn de bepalingen voor vereffening in het algemeen genoemd in art. 2:23ac BW niet van toepassing.
24.5

Antimisbruikwetgeving en faillissement

Als een stichting een onderneming drijft, kan zij aan de vennootschapsbelasting
onderworpen zijn. Indien zij inderdaad onderworpen is aan de heffing van vennootschapsbelasting heeft dat tot gevolg dat in geval van faillissement het bestuur
van de stichting persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het tekort in
het faillissement, mits het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld
én aannemelijk is dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak

12.
13.
14.

Art. 2:19 lid 1 onderdeel c BW.
Art. 173 lid 1 Fw.
Art. 16 Fw.
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24.6

ONTBINDING DOOR DE RECHTER EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

van het faillissement is.15 Zie wat de antimisbruikwetgeving en de aansprakelijkheid
van bestuurders betreft hoofdstuk 10.
Een stichting die in de zin van de Wet op de ondernemingsraden een onderneming
in stand houdt, is onderworpen aan het enquêterecht zodat ook daar eventueel
wanbeleid aan de orde kan worden gesteld.16 De uit een enquêteverslag blijkende
informatie kan vervolgens behoudens tegenbewijs gebruikt worden in een aansprakelijkheidsprocedure, bijvoorbeeld doordat de curator het bestuur aanspreekt op
grond van art. 2:9 BW wegens een onbehoorlijke taakvervulling.17 Overigens biedt
het enquêterecht ook de mogelijkheid dat een stichting met een onderneming in
de zin van de WOR na gebleken wanbeleid wordt ontbonden.18
24.6

Ontbinding door de rechter en de Kamer van Koophandel

In par. 24.7-24.12 komen gevallen van ontbinding door de rechter aan de orde.
Met rechter wordt steeds de arrondissementsrechtbank bedoeld. Tot ontbinding
door de rechter kan steeds worden gekomen als het Openbaar Ministerie (de officier
van justitie) die ontbinding vordert.
Is een vordering tot ontbinding bij de rechtbank aanhangig, dan kan de rechtbank
voor de duur van de behandeling het vermogen van de rechtspersoon onder bewind
stellen.19 Dit wordt, als de rechtspersoon in een openbaar register staat ingeschreven,
in dat register aangetekend. Hiervoor zorgt de griffier van de rechtbank. Als de
ontbinding uiteindelijk wordt uitgesproken, draagt de griffier ook voor inschrijving
hiervan zorg.20
Een in het Handelsregister ingeschreven stichting die geen onderneming drijft,
kan door een beschikking van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven worden ontbonden,21 indien:
a. er gedurende een periode van één jaar geen bestuurders van de stichting zijn
ingeschreven (of zich enkele andere in de wet opgenomen situaties ter zake
van bestuurders voordoen);
b. de stichting ten minste één jaar in gebreke is het voor de inschrijving in het
Handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.22

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
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Zie art. 2:300a BW. Zie hierover meer uitgebreid F.W. Udo, Bestuursaansprakelijkheid bij de ondernemende stichting (diss. Maastricht), 2014.
Art. 2:344 onderdeel b BW.
Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 30 mei 2011, JOR 2011/219 (Meavita). Sinds de inwerkingtreding
van de Wet aanpassing enquêterecht per 1 januari 2013 komt de bevoegdheid tot het verzoeken
om een enquête mede toe aan het bestuur, de raad van commissarissen of een vergelijkbaar toezichthoudend orgaan en aan de curator. Zie art. 2:346 lid 1 onderdeel d jo. lid 2 en 3 BW. Zie voorts
Asser/Rensen 2-III* 2017/355 en 355a.
Art. 2:356f BW.
Art. 2:22 BW.
Art. 2:22 lid 5 en art. 2:19 lid 3 BW.
Art. 2:19 lid 1 onderdeel e en art. 2:19a lid 2 BW. Gaat het om een vereniging of stichting die een
onderneming drijft, terwijl de onderneming wordt gestaakt, dan kan de Kamer van Koophandel
ambtshalve de inschrijving doorhalen op grond van art. 32 e.v. Hregw 2007 en art. 45 e.v. Hregb
2008.
Opgemerkt zij dat met ingang van 2013 echter de inschrijving in het Handelsregister kosteloos is.
Met het oog daarop wordt art. 2:19a BW gewijzigd. Zie Voorstel van wet tot wijziging van de Hregw
en Boek 2 BW in verband met de evaluatie van de Handelsregisterwet d.d. 21 januari 2015.
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DE VERBODEN RECHTSPERSOON

24.7

De Kamer van Koophandel stelt de ingeschreven stichting en ingeschreven bestuurders per aangetekende brief van de gronden van ontbinding op de hoogte en gaat
na acht weken, indien de gronden zich nog steeds voordoen, over tot ontbinding.
De beschikking van de Kamer van Koophandel wordt bekendgemaakt aan de
stichting en de ingeschreven bestuurders en er wordt tevens mededeling van gedaan
in de Staatscourant. Tegen de beschikking staat beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.23
24.7

De verboden rechtspersoon

Door de regeling omtrent de verboden rechtspersoon tracht de wetgever rechtspersonen die de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel aantasten, te
bestrijden. Bij verboden rechtspersonen moet men bijvoorbeeld denken aan
rechtspersonen die:
– hun opvattingen door middel van (bedreigingen met) geweld willen doordrijven;
– ontoelaatbare vormen van discriminatie bevorderen en al dan niet zelf in de
praktijk brengen;
– heulen met de vijand in geval van oorlog of oorlogsdreiging;
– frauderen op het gebied van belastingen of sociale verzekeringen;
– handelen in verboden middelen;
– aanzetten tot en verheerlijken van handelingen die straf baar zijn.
Deze en dergelijke activiteiten noemt men van oudsher ‘strijdig met de openbare
orde en/of de goede zeden’. Art. 2:20 BW spreekt van ‘strijd met de openbare orde’.24
Maakt een rechtspersoon zich aan zulke activiteiten schuldig, dan kan de rechter
op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) uitspreken dat hij ‘verboden’ is.25
Deze technische term duidt aan dat er sprake is van een rechtspersoon die door de
rechter ontbonden kan worden. Ook kan de rechter een rechtspersoon ontbinden
die activiteiten als hier bedoeld ten doel heeft.26 Voor zover er sprake is van een
‘verboden’ doel in de statuten, kan de rechter de rechtspersoon in de gelegenheid
stellen het statutaire doel – en zo nodig de overige bepalingen in de statuten – aan
te passen zodat de rechtspersoon geen verboden doel meer heeft.27 Onder omstandigheden zijn degenen die eraan deelnemen ook straf baar. Dit kunnen bijvoorbeeld
stichtingsbestuurders of verenigingsleden of -bestuurders zijn. Dat zal in het bijzonder het geval zijn indien er sprake is van een verboden rechtspersoon in de zin
van art. 2:20 lid 3 BW, een bepaling die is opgenomen ter bestrijding van terroris23.
24.

25.

26.
27.

Zie art. 2:19a lid 3-8 BW. Zie CBb 19 november 1996, KG 1997/49, CBb 16 januari 1997, KG 1997/77,
TVVS 1997/151 en CBb 2 december 1997, NJB 1998/3.
Zie over de achtergrond van de regeling en verwijzingen naar toepassingen in rechtspraak Dijk &
Van der Ploeg 2013, p. 376-377. Zie voorts Van der Ploeg 2012, p. 1094-1100. Zie voorts HR 18 april
2014, NJ 2014/507 (Vereniging Martijn). Zie over de verboden rechtspersoon ook Rb. Midden-Nederland
20 december 2017, JOR 2018/66 (Bandidos).
Art. 2:20 lid 1 BW. Zie HR 26 juni 2009, NJ 2009/396 (Stichting Hells Angels Northcoast Harlingen). Zie
hierover nader Asser/Rensen 2-III* 2017/325. Zie voorts HR 18 april 2014, NJ 2014/507 (Vereniging
Martijn). Vermeldenswaardig is dat er thans een initiatiefwetsvoorstel ‘Bestuurlijk verbod rechtspersonen’ aanhangig is om bij bestuursbesluit verboden rechtspersonen te kunnen ontbinden.
Art. 2:20 lid 2 BW.
Zie art. 2:20 lid 2 tweede zin BW.
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24.8

GEBREKEN IN DE OPRICHTINGSHANDELING

me.28 Een dergelijke rechtspersoon is van rechtswege verboden en kan dus geen
rechtshandelingen verrichten.
24.8

Gebreken in de oprichtingshandeling

Is een oprichting niet volgens de regels van de wet geschied, dan kan dat onder
andere tot gevolg hebben dat de rechter de rechtspersoon ontbindt.29 Zie over gebreken in de oprichtingshandeling bij de stichting hoofdstuk 4 en bij de vereniging
hoofdstuk 5.
24.9

Statuten en rechtspersonen die niet aan de wettelijke vereisten
voldoen

Als statuten en rechtspersonen niet aan de wettelijke vereisten voldoen, kan ontbinding het gevolg zijn.30 De rechter kan echter een rechtspersoon waarvan de
statuten niet aan de regels voldoen, ook in de gelegenheid stellen deze statuten
aan te passen.31 Hij kan een rechtspersoon die niet aan zijn materiële omschrijving
in de wet voldoet, in de gelegenheid stellen om:
– zich aan de wettelijke omschrijving aan te passen; óf
– zich te laten omzetten in de rechtspersoon die wél voldoet aan de omschrijving.
Zie ook hoofdstuk 21.
24.10

Handelen in strijd met de statuten en wettelijke verboden

De rechtbank kan een rechtspersoon ook ontbinden, indien deze de in Boek 2 BW
voor hem gestelde wettelijke verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met
zijn statuten handelt.32 De eerste grond voor ontbinding heeft bij de stichting betrekking op het zogenoemde ledenverbod33 en het verbod tot het doen van winstuitkeringen.34 Ook het in ernstige mate in strijd met de eigen statuten handelen
kan tot ontbinding leiden. Zie omtrent deze situatie par. 1.2.9.
24.11

Onvoldoende vermogen

In het algemeen beschikt de stichting over een stichtingsvermogen (zie par. 2.1.4).
Overigens is niet vereist dat van meet af aan een bepaald doelvermogen bij oprichting aanwezig is.35 Als de stichting over een te gering vermogen beschikt om haar
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
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Wet van 20 november 2006, Stb. 2006, 600. Zie ook art. 10:123 en 10:122 BW waarmee de werking
wordt uitgebreid tot buitenlandse rechtspersonen die in Nederland actief zijn. De ontbinding moet
wel proportioneel zijn. Zie EHRM 22 februari 2011, 6469/09, EHRC 2011/93 en EHRM 11 oktober
2011, 54447/10, EHRC 2012/20.
Art. 2:21 lid 1 onderdeel a BW.
Art. 2:21 lid 1 onderdeel a BW.
Art. 2:21 lid 2 BW.
Art. 2:21 lid 3 BW.
Art. 2:285 lid 1 en 2 BW. Zie over de invulling van dit begrip Mohr 1978; Asser/Rensen 2-III* 2017/326
en Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 26-29. Zie voorts par. 1.6.3.
Art. 2:285 lid 3 BW. Zie over de invulling van dit begrip Asser/Rensen 2-III* 2017/324; Dijk & Van
der Ploeg 2013, p. 20-21 en Van Veen 2012, p. 377-400, specifiek voor de familiestichting. Zie voorts
hoofdstuk 28.
Asser/Rensen 2-III* 2017/313.
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PROBLEMEN ROND HET DOEL

24.12

doel te kunnen bereiken, kan rechterlijke ontbinding het gevolg zijn.36 Daarbij
wordt een dubbele toets aangelegd: het vermogen van de stichting moet ten
enenmale onvoldoende zijn om het doel te bereiken en het moet in hoge mate
onwaarschijnlijk zijn dat een voldoende vermogen door bijdragen of op andere
wijze in afzienbare tijd zal worden verkregen. Deze toetsnorm laat de rechter een
ruime beoordelingsmarge, hetgeen terecht is gezien het ingrijpende karakter van
ontbinding van de stichting. Daarbij past ook dat de rechter ambtshalve de bevoegdheid heeft de statuten te doen wijzigen dan wel te vernietigen, zodat herleving van
de stichting tot de mogelijkheden behoort,37 alsook ambtshalve ontbinding als hij
van mening is dat herleving niet mogelijk is bij gebrek aan mogelijkheden tot
vorming van een doelvermogen binnen afzienbare tijd.38 De vordering tot ontbinding kan worden ingesteld door het OM of een belanghebbende. Zie par. 24.6 en
voor de doelrealisatie par. 2.1.5.
24.12

Problemen rond het doel

De stichting kan door de rechter worden ontbonden als haar doel in strijd is met
het verbod tot het doen van uitkeringen (zie par. 2.1.6). De rechter spreekt de ontbinding dan uit op vordering van het OM of een belanghebbende.39 Heeft de
stichting een op zich geoorloofd doel, maar is dit reeds bereikt of kan het niet meer
worden bereikt, dan kan de rechter op die grond de stichting ontbinden.40 Ook in
dit geval is een vordering van het OM of een belanghebbende nodig. Men kan aan
deze wijze van ontbinding denken als een bestuur dat krachtens de statuten niet
tot ontbinding mag besluiten, merkt dat de stichting niets meer kan doen of te
doen heeft. De bestuurders kunnen dan als belanghebbenden worden gezien die
de ontbinding kunnen vorderen. De rechtbank kan ook ambtshalve de stichting
op deze grond ontbinden in het kader van een afwijzing van het verzoek tot statutenwijziging via de rechter.41
24.13

De vereffening

Na de ontbinding vindt vereffening van het vermogen van de rechtspersoon plaats.
Dat wil zeggen dat de bezittingen van de stichting te gelde worden gemaakt en dat

36.

37.
38.
39.

40.

41.

Art. 2:301 lid 1 onderdeel a BW. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 380 gaan uit van een plicht tot
ontbinding. Er zou geen discretionaire bevoegdheid bestaan gezien de woorden ‘de rechtbank
ontbindt’. Enigszins anders Asser/Rensen 2-III* 2017/358 waar erop wordt gewezen dat de rechter
zelf een oordeel zal moeten vormen over het aanwezig zijn van de ontbindingsgrond en voorts
Asser/Rensen 2-III* 2017/366, waarin terecht wordt gesteld: ‘Dit soepele regime is gekozen, omdat
de wetgever ontbinding van een stichting als ultimum remedium ziet.’ Vgl. ook Hof Amsterdam
13 maart 1973, NJ 1974/5.
Art. 2:296 BW.
Art. 2:301 lid 2 BW.
Hieronder worden niet alleen zij die betrokken zijn bij de rechtspersoon, maar ook schuldeisers
verstaan die een concreet belang hebben. Zie Rb. Den Haag 28 april 1993, S&V 1993, p. 84 en
Asser/Rensen 2-III* 2017/358.
Art. 2:301 lid 1 onderdeel b BW. Zie HR 12 mei 2000, JOR 2000/145, NJ 2000/439 (Geestelijk leider),
waaruit blijkt dat deze ontbindingsgrond terughoudend moet worden toegepast. Zie Asser/Rensen
2-III* 2017/358 met verdere rechtspraakverwijzingen.
Art. 2:301 lid 2 jo. art. 2:294 BW. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 380 menen dat de rechter daartoe
verplicht is.
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24.14

DE VEREFFENAAR(S)

de schulden van de stichting worden voldaan.42 In veel gevallen resteert daarna
een batig saldo (zie par. 24.17).
De gang van zaken bij vereffening is in grote lijnen als volgt weer te geven:
– er worden een of meer vereffenaars (gemakshalve wordt hierna vrijwel steeds
de meervoudsvorm gebruikt) aangewezen.43 Indien de statuten geen andere
vereffenaars aanwijzen worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen
van de ontbonden stichting;
– de rechtspersoon bestaat tijdens de vereffening slechts voor zover dit nodig
is voor de vereffening;44
– de rechtspersoon houdt op te bestaan als de vereffening voltooid is;45
– boeken en bescheiden van de ontbonden rechtspersoon blijven gedurende
zeven jaar bewaard46 en in de registers over hem opgenomen gegevens blijven
gedurende tien jaar bewaard.47 Bewaarder is degene die bij of krachtens de
statuten dan wel door de algemene vergadering of, als de rechtspersoon een
stichting was, door het bestuur als zodanig is aangewezen.
Tenzij anders aangegeven gelden par. 24.13-24.19 voor alle privaatrechtelijke
rechtspersonen.
24.14

De vereffenaar(s)

De rechtspersoon zelf kan vereffenaars aanwijzen. Dit kan bijvoorbeeld tegelijkertijd
met het nemen van een ontbindingsbesluit gebeuren of als wordt geconstateerd
dat ontbinding plaatsvindt krachtens de statuten. Wijst de rechtspersoon zelf geen
vereffenaars aan, dan treedt het bestuur als zodanig op. Dit is uiteraard het ten
tijde van de ontbinding zittende bestuur.48 Deze hoofdregels lijden echter uitzondering als de rechtspersoon wordt ontbonden door de rechter. In dat geval benoemt
de rechter de vereffenaars. In geval van ontbinding door de Kamer van Koophandel
geeft art. 2:19a lid 7 BW een regeling voor wie als vereffenaar optreedt.
Vindt ontbinding plaats na een faillissement, zoals beschreven in par. 24.4, dan
moet het volgende onderscheid worden gemaakt. Bij ontbinding door insolventie
worden de regels van de Faillissementswet gevolgd en houdt de curator zich met
de vereffening bezig. Wordt het faillissement bij gebrek aan baten opgeheven, dan
zal er, nadat de curator zijn betalingen heeft verricht, vrijwel niets meer te vereffe42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
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Art. 2:23b lid 1 BW.
Art. 2:23 BW.
Art. 2:19 lid 5 BW. Dat neemt echter niet weg dat er nog redenen kunnen zijn dat de organen van
de rechtspersoon blijven functioneren, bijvoorbeeld omdat de statuten een regeling bevatten over
de bestemming van een eventueel liquidatieoverschot. Vgl. Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 382.
Art. 2:19 lid 6 BW. Zie echter ook art. 2:19 lid 4 BW, waaruit blijkt dat de ontbonden rechtspersoon
meteen ophoudt te bestaan als er op het tijdstip van ontbinding geen baten meer zijn. De bestuurders
respectievelijk de Kamer van Koophandel doen/doet hiervan opgaaf in het Handelsregister. Ingeval
ontbinding plaatsvindt door de Kamer van Koophandel, wordt hiervan ook melding gedaan in de
Staatscourant. Of daarmee schuldeisers afdoende zijn beschermd, wordt betwijfeld. Immers, er is
geen mogelijkheid dat wordt getoetst of het oordeel van het bestuur dat er geen baten meer zijn,
juist is. Zie hierover Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 381 en HR 27 januari 1995, NJ 1995/579. Zie voor
een onjuiste opgave wegens het – ten onrechte – niet meer bestaan van baten, Ktr. Zwolle 29
september 2004, JOR 2005/24 met als gevolg dat de rechtspersoon gewoon nog bestaat.
Art. 2:24 lid 1 BW.
Art. 2:19 lid 7 BW.
Art. 2:23 lid 1 BW.
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24.15

nen zijn. Mocht dat nog wel zo zijn, dan kan het bestuur vereffenen of vereffenaars
aanwijzen teneinde het resterende liquidatiesaldo zo veel mogelijk conform de
statutaire regeling uit te keren.
24.15

Taken van de vereffenaars

De vereffenaar moet ervoor zorgen dat de ontbinding in het Handelsregister wordt
aangetekend.49 In geval van een faillissement moet de curator de ontbinding inschrijven; als er geen vereffenaar of curator is en als de ontbinding door de rechter
wordt uitgesproken, dan zorgt de griffier van de rechtbank voor inschrijving van
de ontbinding. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de rechtspersoon vanaf het
moment van de ontbinding de woorden ‘in liquidatie’ op zijn naam laat volgen.50
Het doel is beperkt tot de vereffening en dit moet naar buiten blijken.
Hoofdtaak van de vereffenaars is het vereffenen van het vermogen van de rechtspersoon. Dit betekent allereerst: innen van de openstaande vorderingen en betalen
van de schulden.51 Er mag daarbij niets over het hoofd worden gezien. Zo nodig
moeten schuldeisers of schuldenaars worden opgespoord en vorderingen worden
betwist of juist aangetoond. De vereffenaars treden hierbij voor de rechtspersoon
in liquidatie met dezelfde bevoegdheden op als de bestuurders hadden vóór de
ontbinding, met dien verstande dat de vereffenaars zich uitsluitend met de vereffening bezig mogen houden.52 Ziet de vereffenaar aankomen dat er een tekort
overblijft en kan hij niet met de schuldeisers tot een vergelijk komen, dan is hij,
als de rechtspersoon in liquidatie meer dan één schuldeiser heeft, verplicht aangifte
tot faillietverklaring te doen.53 Dit gebeurt bij de griffie van de rechtbank. Het is
in zo’n geval niet toegelaten dat de vereffenaars de schuldeisers op de rij af gaan
betalen tot het geld op is. Daarmee zouden immers sommige schuldeisers geheel
en andere gedeeltelijk of niet voldaan worden, hetgeen in strijd is met de in acht
nemen regels van de paritas creditorum (art. 3:276 en 3:277 BW).54 Meer in het algemeen geldt dat het achterwege laten van een vereffening terwijl er baten zijn onrechtmatig is jegens schuldeisers.55
24.16

Rekening en verantwoording; plan van verdeling

De vereffenaars moeten rekening en verantwoording over de vereffening en een
plan van verdeling van het overschot deponeren bij de registers waarin de stichting
is ingeschreven en in elk geval ten kantore van de stichting, als dat er is, of op een
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

Art. 2:19 lid 3 en art. 2:24 lid 4 BW.
Art. 2:19 lid 5 BW.
Art. 2:23b lid 1 BW.
Art. 2:23a lid 1 BW.
Art. 2:23a lid 4 BW.
Overigens geldt deze norm ook voordat formeel de stichting is ontbonden, maar het bestuur reeds
wetenschap heeft dat het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoende is om de bestaande
crediteuren te voldoen. Ook in die situatie rust op het bestuur een zorgplicht bestaande crediteuren
zo veel mogelijk te voldoen overeenkomstig hun onderlinge rangorde. Doorbreking hiervan, bijvoorbeeld omdat het bestuur zich schuldig maakt aan selectieve betaling, kan onder omstandigheden
onrechtmatig zijn jegens crediteuren die niet betaald krijgen. Vgl. HR 12 juni 1998, NJ 1998/727
(Coral/Stalt).
Rb. Arnhem 17 mei 2006, JOR 2006/202.
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24.17

UITKERING VAN EEN OVERSCHOT

andere plaats in het arrondissement waar de stichting woonplaats heeft.56 Van dit
feit moet in een advertentie in een nieuwsblad kennis worden gegeven. Schuldeisers
en gerechtigden tot het batig saldo kunnen tegen de vereffening respectievelijk de
verdeling verzet instellen bij de rechtbank.57 Wordt dit verzet toegewezen, dan
dient een gewijzigd plan van verdeling te worden gedeponeerd.58 Ook de deponering
van het gewijzigde plan moet worden gemeld in een advertentie in een nieuwsblad.
24.17

Uitkering van een overschot

Is er een batig saldo, dan kunnen zich verschillende mogelijkheden voordoen. In
zeer veel gevallen bepalen de statuten waar dit saldo voor bestemd is. De vereffenaars keren het dan dienovereenkomstig uit.59 Uitkering vindt plaats aan degenen
die gerechtigd zijn tot het batig saldo. Ook bestaat de mogelijkheid, zij het onder
zekere voorwaarden, in een eerdere fase een voorschot uit te keren.60 De statuten
kunnen echter ook bepalen dat een orgaan van de ontbonden rechtspersoon beslist
hoe het liquidatieoverschot wordt bestemd. Dat volgt uit de woorden ‘krachtens
de statuten’. Daarbij dient het orgaan de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen.61 Uiteraard mag deze bevoegdheid niet worden misbruikt om het uitkeringsverbod te omzeilen.62
Voorzien de statuten niet in een bestemming, dan keren bij de stichting (bij de
vereniging is dit anders; zie par. 25.8) de vereffenaars het overschot aan de staat
uit. Deze besteedt het zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
ontbonden stichting.
24.18

Einde vereffening – einde van het bestaan van de stichting

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.63 Is vervolgens ook het overschot aan de rechthebbenden
uitgekeerd, dan eindigt daarmee de vereffening. Dit betekent tevens dat de stichting
ophoudt te bestaan.64 Daarvan moet de vereffenaar of de curator opgave doen in
het Handelsregister.
24.19

Heropening vereffening – herleving van de stichting

Is de vereffening voltooid en afgesloten, maar blijkt tóch nog een schuld of een
bate te bestaan, dan kan de vereffening worden heropend. Dit gebeurt door de
rechter op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser). De
rechter wijst een (of meer) vereffenaar(s) aan. Deze vereffenaars gaan voor dit ene

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Art. 2:23 lid 2-4 BW.
Art. 2:23b lid 5 BW.
Art. 2:23b lid 7 BW.
Art. 2:23b lid 1 BW.
Art. 2:23b lid 6 BW. Na aanvang van de verzettermijn van lid 5 kan dat echter niet zonder machtiging
van de rechter.
Zie Rb. Amsterdam 27 augustus 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BD5733.
In soortgelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 387.
Art. 2:23b lid 9 BW.
Art. 2:19 lid 6 BW.
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onderdeel te werk zoals hiervoor is aangegeven voor de hele vereffening.65 Een
heropening kan ook betekenen dat de vereffenaars van gerechtigden terugvorderen
hetgeen zij reeds te veel uit het overschot hebben ontvangen.66 Deze bepaling noopt
vereffenaars met beleid de boedel van de ontbonden stichting af te wikkelen, omdat
het verwijtbaar vergeten van een belangrijke schuldeiser kan leiden tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, indien blijkt dat het terugvorderen van
hetgeen te veel is betaald niet (meer) mogelijk is.

65.

66.

Art. 2:23c lid 1 BW. Zie HR 31 oktober 1997, NJ 1998/258. Voor een hernieuwde inschrijving van
de ontbonden rechtspersoon na heropening Ktr. Eindhoven 15 juli 1998, S&V 1999/33. Voor een
geval van heropening doordat er nog een bate opkomt HR 27 januari 1995, NJ 1995/579.
Art. 2:23c lid 1 laatste zin BW.
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Hoofdstuk 25
Ontbinding van de vereniging
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en dr. G.J.H. van der Sangen

25.1

Ontbinding algemeen

Aangezien de regeling van ontbinding van de vereniging grotendeels overeenkomt
met die van de stichting, wordt regelmatig verwezen naar de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 24. Verder zij opgemerkt dat hetgeen hier over de ontbinding
van de formele vereniging wordt behandeld, van overeenkomstige toepassing is
op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij met uitzondering van
de gevolgen van het overtreden van het uitkeringsverbod van art. 2:26 lid 3 BW,
omdat dit verbod niet van toepassing is op de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij gezien art. 2:53a BW. Specifieke aspecten met betrekking tot de
ontbinding van de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, voornamelijk
betrekking hebbend op de gevolgen van het bestaan van een wettelijke of beperkte
aansprakelijkheid van de leden, komen aan bod in hoofdstuk 18 en 19.
Zoals al in par. 24.1 werd uiteengezet, is het moment van ontbinding niet het
moment waarop het bestaan van de rechtspersoon eindigt. De ontbinding betekent
het begin van de vereffeningsfase. Vereffening heet ook wel liquidatie. Pas als de
vereffening voltooid is, eindigt het bestaan van de rechtspersoon. Wij behandelen
hier (al dan niet door naar het vorige hoofdstuk te verwijzen) achtereenvolgens:
– de ontbinding die in de statuten is voorzien (par. 25.2);
– het ontbindingsbesluit van de algemene ledenvergadering (par. 25.3);
– de ontbinding als gevolg van een faillissement (par. 25.4);
– de ontbinding door de rechter en de Kamer van Koophandel (par. 25.5);
– ontbinding door het geheel ontbreken van leden (par. 25.6);
– de vereffening (par. 25.7), die op één uitzondering na – de bestemming van
het batig saldo die wordt besproken in par. 25.8 – net zo plaatsvindt als bij
de stichting.
25.2

Ontbinding voorzien in de statuten

Voor ontbinding die in de statuten is voorzien, geldt hetgeen in par. 24.3 over de
stichting werd geschreven, met één heel belangrijke uitzondering: de statuten van
een vereniging mogen niet het bestuur aanwijzen als het orgaan dat tot ontbinding
mag besluiten. Aangenomen wordt zelfs dat de statuten van een vereniging geen
ander orgaan dan de algemene vergadering de bevoegdheid tot het nemen van een
ontbindingsbesluit mogen verlenen. De algemene vergadering moet in laatste instantie de bevoegdheid hebben om over het voortbestaan van de vereniging te beslissen.1 Dit laatste kan lastig zijn bij een vereniging die lid is van een andere ver1.

Dat kan worden gebaseerd op art. 2:40 lid 1 BW.
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25.3

HET ONTBINDINGSBESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

eniging of een afdeling daarvan is (zie hoofdstuk 17). Wat te doen als men een in
de hoofdvereniging genomen ontbindingsbesluit ook voor de eigen vereniging wil
laten gelden? Men kan eenvoudig de ontbinding van de hoofdvereniging in de
statuten noemen als een gebeurtenis die tot ontbinding van de vereniging leidt.2
Daarmee heeft men een toelaatbare statutaire ontbindingsgrond, zij het dat een
dergelijke statutaire ontbindingsgrond altijd nadelen meebrengt (zie par. 24.3),
bijvoorbeeld ten aanzien van de duidelijkheid of, en zo ja, vanaf welk moment de
ontbinding geldt.
25.3

Het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering

De algemene vergadering mag tot ontbinding besluiten.3 Uiteraard gelden ook hier
de regels die de geldigheid van besluiten betreffen (denk aan een ontbindingsbesluit
in strijd met de goede trouw, zie par. 7.1.5). Zoals gezegd kan de bevoegdheid tot
ontbinding de algemene vergadering niet worden ontnomen.4 Zij dient bij het nemen van dit besluit de formele regels te volgen die voor een besluit tot statutenwijziging gelden.5 Zie over statutenwijziging hoofdstuk 16.
Een eenmaal genomen besluit tot ontbinding kan onder bijzondere omstandigheden
worden herroepen indien schuldeisers niet daardoor worden benadeeld en de vereffening nog geen aanvang heeft genomen. Bovendien is hiervoor een rechterlijke
tussenkomst vereist.6
25.4

Ontbinding als gevolg van een faillissement

Zie over de ontbinding als gevolg van het faillissement van de vereniging par. 24.4.
25.5

Ontbinding door de rechter en de Kamer van Koophandel

Wat in par. 24.6 in het algemeen over ontbinding door de rechter te lezen is en
wat in par. 24.7 staat over de verboden rechtspersoon, geldt voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen. Een geval van een verboden vereniging betrof de zaak inzake
Vereniging Martijn, waarin de Hoge Raad mede op basis van internationale mensenrechtenverplichtingen oordeelde dat de vrijheid van vereniging in dit geval
moest wijken voor het belang van kinderen.7
Ook voor de in par. 24.8, 24.9 en 24.10 behandelde onderwerpen kan voor de vereniging naar die punten worden verwezen. Dit geldt niet voor par. 24.11 en 24.12;
deze hebben uitsluitend betrekking op de stichting.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zie art. 2:19 lid 1 onderdeel b BW.
Art. 2:19 lid 1 onderdeel a BW.
Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 371.
Art. 2:42 lid 4 BW.
Zie hierover nader par. 24.2 met verwijzing naar rechtspraak.
Zie HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:984, AA 2014, afl. 11, m.nt. R.J.B. Schutgens en voorts
H.J. Snijders, ‘Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten’, NJB 2014/1174, p. 1606-1611. Zie
over de verboden rechtspersoon ook Rb. Midden-Nederland 20 december 2017, JOR 2018/66 (Bandidos).
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25.6

Ontbinding door het geheel ontbreken van leden

Zolang er nog één lid is, kan de vereniging bestaan.8 Is er echter geen enkel lid
meer over, dan betekent dit volgens de wet de ontbinding van de rechtspersoon.
Wel dient met zekerheid vast te staan dat er geen leden meer zijn. Anders dan bij
de coöperatie is er bij de vereniging geen verplichting om een ledenlijst op te stellen.
Is eenmaal de vereniging ontbonden bij rechterlijke uitspraak en melden zich
daarna nog leden, dan blijft de vereniging ontbonden.9
De reden om de vereniging te doen ontbinden bij het geheel ontbreken van leden
is dat er op dat moment niemand meer over is om de werkzaamheden die verricht
moeten worden, te verrichten. De rechtspersoon kan immers, zoals in par. 1.1.2
aan de orde kwam, zonder hulp van andere personen niet functioneren. Overigens
wordt wel bepleit dat in het geval er geen leden zijn, maar (kort) daarna weer wel,
de vereniging moet kunnen voortbestaan. Dit kan praktisch zijn, maar het is in
strijd met de wet. Ook kan de situatie ontstaan dat er geen formele leden meer
zijn, maar er nog wel een bestuur aanwezig is. In feite functioneert deze vereniging
op dat moment als een soort stichting. Dit is echter een uitzonderlijke situatie
omdat in de regel bestuursleden tevens lid zijn.10 Dit kan ontstaan indien er sprake
is van een vereniging met rechtspersonen als leden die het bestuur hebben benoemd. Het is dan ook verstandig om, mocht dit unieke geval zich voordoen,
meteen juridisch advies in te winnen.
25.7

De vereffening

Wat in par. 24.13-24.19 over de vereffening, de vereffenaars en hun taken is geschreven, geldt ook voor de vereniging. De vereniging wijkt slechts af van de aldaar
beschreven regeling voor de stichting waar het betreft het slot van de vereffening,
een batig saldo of een tekort. Zie de volgende paragraaf.
25.8

Het saldo bij de vereniging

Wanneer de vereffening met een negatief saldo dreigt te eindigen, geldt hetzelfde
als in par. 24.14 voor de stichting werd opgemerkt. De vereffenaars zullen eventueel
tot aanvraag van het faillissement van de rechtspersoon in liquidatie moeten
overgaan.11 In de bestemming van een batig saldo zullen, evenals bij de stichting,
de statuten vaak voorzien.12 Dan keren de vereffenaars aan de aangewezen persoon
of personen uit.
Voorzien de statuten niet in deze bestemming, dan vervalt het batig saldo aan de
leden.13 De vereffenaars moeten dan aan de leden, die daar recht op hebben, dit
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Art. 2:19 lid 1 onderdeel d BW. Dit geldt ook voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.
In gelijke zin Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 374.
Art. 2:37 lid 1 BW staat toe dat alle leden van het bestuur van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij buiten de kring van de leden worden gezocht. Hoewel daardoor een
atypische verenigingsvorm ontstaat, is dat niet verboden.
Zie art. 2:23a lid 4 BW.
Zie art. 2:27 lid 4 onderdeel f BW.
Zie art. 2:23b lid 1 BW.
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25.8

HET SALDO BIJ DE VERENIGING

batig saldo uitkeren. Ook hier is van belang dat de wet uitgaat van de gelijkheid
(dus gelijkgerechtigdheid!) van de leden, tenzij de statuten een andere maatstaf
noemen.14
Tenzij de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, hebben oud-leden die op het
tijdstip van ontbinding inmiddels geen lid meer zijn, geen recht op uitkering van
een aandeel in het liquidatiesaldo, ook niet met een beroep op de redelijkheid en
billijkheid.15 Indien dit niet door de statuten wordt uitgesloten, kan de algemene
ledenvergadering vóór of bij de ontbinding door statutenwijziging de statutaire
bestemming van het saldo wijzigen. Een dergelijk besluit mag uiteraard niet in
strijd komen met de redelijkheid en billijkheid die in acht moet worden genomen
tegenover de aanvankelijk als begunstigde aangewezenen (zie par. 7.1.5). Is geen
statutaire bestemming aanwijsbaar en zijn er geen leden meer aan wie het saldo
kan vervallen, dan dragen de vereffenaars het saldo aan de staat af. Deze zal het
zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging besteden.16

14.
15.
16.
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Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 386.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 374 met verwijzing naar Rb. Groningen 6 juni 2012,
ECLI:NL:RBGRO:2012:BX0578 en Rb. Groningen 10 augustus 2012, JOR 2012/248.
Zie art. 2:23b lid 1 slotzin BW.
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Hoofdstuk 26
Stichting administratiekantoor en andere
fiduciaire verhoudingen
Mr. M.A.M. van Steensel

26.1

Fiduciaire verhoudingen

26.1.1

Algemeen

De stichting is een veelzijdige rechtsvorm die zich door haar flexibiliteit leent voor
velerlei gebruik. Zo kan de stichting onder meer worden ingezet in het kader van
maatschappelijk ondernemen (zie hoofdstuk 27) of als Algemeen Nut Beogende
Instelling (zie hoofdstuk 32). Een andere wijze waarop de stichting kan worden
gebruikt, is in de rol van beheerder van vermogen in fiduciaire verhoudingen. In
dit hoofdstuk zal de stichting in deze rol nader worden besproken. Daarbij zal allereerst worden ingegaan op de fiduciaire verhoudingen in het algemeen, waarna
aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste gebruiksvormen van de stichting
in dit verband, zoals de Stichting Administratiekantoor en de Stichting Derdengelden.
26.1.2

Karakter en grenzen van een fiduciaire verhouding

Fiduciaire verhoudingen worden meestal gekenmerkt door de overdracht van
eigendom, welke overdracht ertoe leidt dat in juridische zin de eigendom toekomt
aan degene aan wie de eigendom wordt overgedragen, terwijl de laatstgenoemde
zich er contractueel toe verbindt het economische belang dat aan de eigendom is
verbonden, toe te laten komen aan de overdrager. Anders gezegd, in fiduciaire
verhoudingen wordt de juridische eigendom (van de beheerder/bewaarder) gescheiden van de contractuele/economische eigendom (van de financieel belanghebbende).
Er kunnen twee hoofdvormen van fiduciaire verhoudingen worden onderscheiden,
te weten:
– de fiduciaire verhouding die ontstaat door overdracht ten titel van zekerheid
(fiducia cum creditore); en
– de fiduciaire verhouding die ontstaat door overdracht ten titel van beheer (fiducia cum amico).
De fiducia cum creditore vindt haar oorsprong in de zoektocht naar een sterker alternatief voor een recht van pand. Bij een pandrecht blijft immers de eigendom bij
de pandgever en heeft de pandhouder ‘slechts’ het recht om de eigendom met
voorrang op andere schuldeisers uit te winnen. Bij fiducia cum creditore wordt de
eigendom echter overgedragen aan de crediteur ter zekerheid van wiens vordering
het goed strekt, waarmee het verdwijnt uit de beschikkingsmacht van de oorspronkelijke eigenaar. Omdat de juridische eigendom volledig aan hem wordt overgedragen, verkrijgt hij echter meer dan hij in het kader van de verzekering van zijn

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EN ANDERE FIDUCIAIRE VERHOUDINGEN

441

26.1

FIDUCIAIRE VERHOUDINGEN

vordering nodig heeft. Het fiduciaire karakter van deze verhouding bestaat eruit
dat de verkrijger de verkregen goederen slechts houdt als zekerheid voor zijn vordering en dus niet voor enig ander gebruik.
Bij fiducia cum amico is sprake van een overdracht aan een bevriende relatie, bijvoorbeeld ter bescherming van de overgedragen goederen. In dit verband vindt de
overdracht dus plaats in het belang van de overdrager, terwijl bij de fiducia cum
creditore juist het belang van de verkrijger (schuldeiser) wordt gediend.
Op grond van art. 3:84 lid 1 BW is voor een geldige overdracht vereist dat (1) de
overdrager beschikkingsbevoegd is, (2) het overgedragen goed op de voorgeschreven
wijze wordt geleverd én (3) de levering plaatsheeft krachtens een geldige titel. Ten
aanzien van dit laatste vereiste stelt art. 3:84 lid 3 BW dat een rechtshandeling die
ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die niet de strekking heeft
het goed ná de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, geen
geldige titel voor levering vormt. Het voormelde wordt sinds de invoering van het
NBW aangeduid als het fiduciaverbod.
Dit verbod verhindert echter slechts dat eigendom in goederenrechtelijke zin op
andere wijze wordt gesplitst dan de wet toelaat. Bij wettelijk toegelaten vormen
van splitsing van eigendom kan worden gedacht aan het vestigen van beperkte
rechten, zoals een recht van vruchtgebruik of erfpacht. Het voormelde fiduciaverbod
heeft echter geen betrekking op obligatoire afspraken die ertoe strekken eenzelfde
– zij het slechts contractuele – splitsing aan te brengen.1 In dit hoofdstuk zal
nader worden stilgestaan bij de rol van de stichting in deze contractuele fiduciaire
verhoudingen.
26.1.3

Redenen voor gebruik van de rechtsvorm stichting in fiduciaire
verhoudingen

De beheersfunctie kan in fiduciaire verhoudingen zowel door natuurlijke personen
als door rechtspersonen worden vervuld. Om diverse redenen2 wordt veelal niet
gekozen voor een natuurlijke persoon, maar voor een rechtspersoon als beheerder.
Binnen het rechtspersonenrecht heeft men de keuze tussen verschillende rechtsvormen. In de meeste gevallen gaat de voorkeur echter uit naar het gebruik van
een stichting. Daarvoor kunnen de volgende redenen worden gegeven.
De belangrijkste reden is de specifieke organisatiestructuur van de stichting. Anders
dan bij de overige rechtspersonen binnen ons rechtspersonenrecht kent de stichting
geen belanghebbenden die economisch deelnemen in respectievelijk gerechtigd
zijn tot het vermogen van de stichting, zoals leden of aandeelhouders. Daar waar
bij andere rechtspersonen in beginsel de belangrijkste zeggenschap ligt bij de algemene vergadering van deze belanghebbenden (algemene ledenvergadering respectievelijk algemene vergadering van aandeelhouders), komt deze zeggenschap bij
de stichting toe aan haar – in beginsel – enige orgaan, zijnde het bestuur. Deze
1.
2.
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Zie ook HR 19 mei 1995, NJ 1996/119 (Keereweer/Sogelease). In dit arrest stond de vraag centraal in
hoeverre een sale-and-lease-back-constructie in strijd is met het bepaalde in art. 3:84 lid 3 BW.
Daarbij kan gedacht worden aan continuïteit, bescherming tegen schuldeisers en de mogelijkheid
tot besluitvorming om de eigendom in de handen van meerdere personen (bestuurders) te leggen.
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bestuurders hebben, anders dan leden en aandeelhouders, bij het uitoefenen van
deze zeggenschap in beginsel geen economisch belang, onder meer als gevolg van
het uitkeringsverbod van art. 2:285 lid 3 BW. Bovendien wordt het bestuur bij
uitoefening van zijn bevoegdheden gebonden door de doelstelling van de stichting.3
Een en ander biedt de overdrager in fiduciaire verhoudingen de mogelijkheid
goederen over te dragen aan een op zichzelf staande entiteit (rechtspersoon) met
een relatief onaf hankelijke organisatiestructuur.
Een andere reden voor het gebruik van de stichting is het feit dat de wet ten aanzien
van het gebruik en de organisatorische inrichting van de stichting veel ruimte laat.
In art. 2:286 lid 4 BW is aangegeven welke regelingen de statuten minimaal moeten
bevatten, te weten:
a. de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
b. het doel van de stichting;
de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
c.
d. de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van
e.
ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.
Hiervoor is vermeld dat het wettelijk vereist is dat in de statuten aandacht wordt
besteed aan de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders. Concrete voorschriften voor de invulling van deze wijze van benoeming en ontslag worden echter
niet gegeven. Ook kent Boek 2 BW4 ten aanzien van de stichting geen limitatief
aantal organen. De wet laat daarmee alle ruimte voor het creëren van andere statutaire organen, waarbij gedacht kan worden aan een vergadering van certificaathouders, een adviescollege, enzovoort.5 Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om
de organisatie van de stichting nauwkeurig af te stemmen op de specifieke situatie.
26.1.4

Verschillende verschijningsvormen

In de praktijk wordt de stichting veelvuldig gebruikt als beheerder in fiduciaire
verhoudingen. Daarvan kunnen verschillende voorbeelden worden gegeven, zoals:
– de stichting als administratiekantoor (par. 26.2);
– de stichting als beheerder van gelden van derden (par. 26.3);
– de stichting als civielrechtelijke tegenhanger van de common law trust (par.
26.4).
In de navolgende paragrafen zal nader op deze specifieke gebruiksvormen van de
stichting worden ingegaan.
3.
4.
5.

Zie ook par. 26.2.3.1 hierna.
Zie echter sectorale wetgeving.
Overigens dient men bij het creëren van andere organen rekening te houden met de grenzen die
het ledenverbod van art. 2:285 lid 1 BW stelt. Overtreding van het ledenverbod komt mogelijk in
beeld, indien een ander orgaan dan het bestuur bevoegd is het bestuur samen te stellen en bestuurders te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Zie Kamerstukken II 1955/56, 3463, 100b, p. 6. Zie in
dit verband ook art. 2:285 lid 2 BW, waarin is bepaald dat personen die een benoemingsrecht
hebben voor vacatures in organen niet reeds uit dien hoofde als leden kwalificeren. Overtreding
van het ledenverbod kan een grond vormen voor ontbinding door de rechter als bedoeld in art.
2:21 lid 1 BW, aangezien de stichting in dat geval niet meer aan haar wettelijke omschrijving van
de rechtsvorm voldoet.

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EN ANDERE FIDUCIAIRE VERHOUDINGEN

443

26.2

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

26.2

Stichting Administratiekantoor

26.2.1

Algemeen

De term ‘administratiekantoor’ wordt in de praktijk gebruikt om de rol van de
stichting in certificeringsstructuren te typeren. In geval van certificering worden
vermogensbestanddelen overgedragen aan een stichting, die daarmee juridisch
eigenaar (rechthebbende) van deze vermogensbestanddelen wordt. Dit vermogen
wordt echter overgedragen ten titel van beheer, als gevolg waarvan er een beheersverhouding ontstaat tussen de stichting en de oorspronkelijke eigenaar van de
vermogensbestanddelen. Het vermogen wordt derhalve door de stichting voor rekening van de oorspronkelijke eigenaar beheerd of – anders gezegd – in administratie gehouden. De beheersverhouding tussen de stichting en de oorspronkelijke
eigenaar ligt besloten in (onder meer) de administratievoorwaarden van de stichting,
waarin is opgenomen onder welke condities de stichting het vermogen in beheer
(oftewel administratie) zal houden. Als blijk van deze beheersverhouding geeft de
stichting aan de oorspronkelijke eigenaar certificaten van de in administratie genomen vermogensbestanddelen uit. Deze certificaten vormen de belichaming van
de rechten en plichten die voortvloeien uit de beheersverhouding tussen de stichting
en de certificaathouder. In de praktijk wordt certificering voornamelijk gebruikt
met betrekking tot aandelen in kapitaalvennootschappen. Alhoewel in principe
alle vermogensrechten zich lenen voor certificering, zal in dit hoofdstuk in beginsel
slechts aandacht worden besteed aan de certificering van aandelen.
Aan certificering van aandelen kan een aantal verschillende motieven ten grondslag
liggen. In veel gevallen is de voornaamste reden de scheiding van zeggenschap en
financieel belang. De aan de gecertificeerde aandelen verbonden stemrechten komen
immers toe aan de rechthebbende (de Stichting Administratiekantoor), terwijl
contractueel (op grond van de administratievoorwaarden) het economische belang
dat is verbonden aan de aandelen, toekomt aan de certificaathouder. Op deze manier
wordt verspreiding van het economisch belang mogelijk zonder dat dit leidt tot
verspreiding van de zeggenschap, die immers gebundeld wordt op het niveau van
de stichting. De wens om zeggenschap en financieel belang te scheiden bestaat
veelal bij familiebedrijven, maar bijvoorbeeld ook bij werknemersparticipaties. Bij
beursvennootschappen wordt de scheiding van zeggenschap en financieel belang
echter ook toegepast, zulks met het oog op de continuïteit van de onderneming
en (in beperkte mate) de bescherming tegen vijandelijke invloeden.6
Privacy vormt een ander motief voor certificering. Op grond van art. 22 lid 1 onderdeel e Hregb 2008 is een houder van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van
een vennootschap verplicht zich als zodanig in het Handelsregister in te schrijven.
Daarmee is openbaar raadpleegbaar tot wiens vermogen de aandelen behoren. Is
dit niet gewenst, dan kan certificering uitkomst bieden. De Stichting Administratiekantoor wordt immers dan als enig aandeelhouder van de vennootschap ingeschreven, terwijl de enig certificaathouder voor derden onbekend blijft.

6.
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Zie Zaman 2012, p. 545-557.
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Wettelijke basis

De rechtsfiguur van certificering kent als zodanig geen specifieke wettelijke basis.
Wel wordt in de civiele en fiscale wetgeving op diverse plaatsen gesproken over
certificaten, waarmee het bestaan van deze rechtsfiguur wordt onderschreven. Een
definitie van certificaat en certificering wordt daarbij echter niet gegeven.7 In de
parlementaire geschiedenis omtrent de geschillenregeling8 is door de toenmalige
Minister van Justitie opgemerkt dat certificering een constructie is waarvan de
materiële inhoud eindeloos kan variëren, zodat het niet goed mogelijk lijkt daarvoor
in de wet een deugdelijk kader te scheppen. Voor een omschrijving van de rechtsfiguur van certificering moet derhalve worden teruggevallen op de (relatief beperkte)
literatuur die aan dit onderwerp is gewijd.9 Alhoewel ook in de literatuur meerdere
definities worden gegeven, kan certificering in zijn algemeenheid worden omschreven als het samenstel van rechtshandelingen die strekken tot de overdracht van
aandelen aan een (rechts)persoon, die daartegenover certificaten van deze aandelen
uitgeeft aan degenen voor wie deze (rechts)persoon als rechthebbende de aandelen
ten titel van beheer zal houden.
26.2.3

Algemene grondslag van de beheersverhouding

De fiduciaire verhouding tussen de stichting en de certificaathouders is in beginsel
contractueel van aard. Deze contractuele verhouding ligt onder meer besloten in
de administratievoorwaarden van de stichting.
Naast deze voornamelijk contractuele grondslag heeft de fiduciaire relatie tussen
de stichting en de certificaathouders ook ten dele een statutaire basis. Daarbij moet
met name gedacht worden aan de statutaire doelomschrijving van de stichting,
waarmee bepaalde grenzen aan de fiduciaire rol van de stichting worden gesteld.
De statuten van de vennootschap waarvan aandelen worden gecertificeerd, kunnen
echter ook een rol spelen. In de statuten van de betrokken vennootschap (B.V.) kan
immers op grond van het bepaalde in art. 2:227 lid 2 BW worden bepaald dat aan
houders van certificaten van aandelen in haar kapitaal vergaderrechten10 toekomen.
Wanneer deze verschillende grondslagen nader worden bekeken, kunnen vier
verschillende relaties worden onderscheiden, te weten:
1. de relatie tussen de stichting en de certificaathouders;
2. de relatie tussen de stichting en de betrokken vennootschap;
3. de relatie tussen de certificaathouders en de betrokken vennootschap;
4. de relatie tussen de certificaathouders onderling.
Alvorens afzonderlijk op deze relaties in te gaan, zal eerst nadere aandacht worden
besteed aan de statutaire respectievelijk contractuele grondslag van de beheersverhouding.
7.
8.
9.
10.

Overigens wordt in art. 3:259 BW (gezamenlijk pandrecht van certificaathouders) wel in enige
mate invulling gegeven aan het begrip ‘certificaat’.
Wetsvoorstel Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde
naamloze vennootschappen, Kamerstukken II 1984/85, 18905, 3, p. 15.
Zie onder meer Van den Ingh 1991 en Uniken Venema & Eisma 1990.
Onder vergaderrechten wordt ingevolge het bepaalde in art. 2:227 lid 1 BW verstaan het recht om
– in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde – de algemene vergadering bij te wonen en daar
het woord te voeren.
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26.2.3.1 Statutaire grondslag van de beheersverhouding
In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat enkele elementen van de fiduciaire
verhouding van de stichting en de certificaathouders zijn verankerd in de statuten
van de stichting. De belangrijkste statutaire regeling in dat kader is zonder twijfel
de omschrijving van het doel van de stichting. De doelomschrijving kan tot op zekere hoogte worden beschouwd als een algemene omschrijving van de reikwijdte
van de bevoegdheden van het bestuur als vertegenwoordiger van de stichting.
Daarmee vormt de doelomschrijving enerzijds een leidraad voor het bestuur, maar
anderzijds ook een begrenzing van zijn bevoegdheden.
Bij een Stichting Administratiekantoor zal de doelomschrijving specifiek zijn afgestemd op haar fiduciaire rol ten opzichte van de certificaathouders. De fiduciaire
rol als zodanig komt tot uitdrukking doordat in de statuten wordt opgenomen dat
de stichting ten doel heeft om aandelen in beheer te houden voor rekening en risico
van de houders van daartegenover uitgegeven certificaten. Ook wordt in de doelomschrijving vermeld dat de stichting bij de uitoefening van de aan de in administratie gehouden aandelen verbonden rechten zo veel mogelijk zal handelen in het
belang van de certificaathouders.
Voorts wordt in de statuten in beginsel opgenomen dat het niet tot het doel van
de stichting behoort om de in administratie gehouden aandelen te vervreemden.
Ook dit vervreemdingsverbod houdt direct verband met het fiduciaire karakter van
de relatie tussen de stichting en de certificaathouders. De stichting heeft de aandelen
immers ten titel van beheer verkregen. Behoudens specifieke (en logische) uitzonderingen,11 past het daarbij niet dat de stichting vrijelijk over het beheerde vermogen
kan beschikken. Als gevolg van deze beheersverhouding moet worden aangenomen
dat de stichting ten aanzien van de in beheer gehouden aandelen in beginsel beschikkingsonbevoegd is in de zin van art. 3:84 lid 1 BW.12 Alhoewel een vervreemdingsverbod in beginsel ook contractueel (in de administratievoorwaarden) kan
worden vastgelegd, is het ter bescherming van de belangen van de certificaathouders
sterker dit vast te leggen in de doelomschrijving van de stichting, aangezien het
verbod hierdoor externe werking heeft. Indien het bestuur immers in strijd met
dit verbod handelt, overschrijdt het daarmee het doel van de stichting. Op grond
van het bepaalde in art. 2:7 BW is iedere rechtshandeling waarmee het doel wordt
overschreden, vernietigbaar, mits de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek
moest weten. Alhoewel deze vernietigingsgrond slechts door de stichting kan
worden ingeroepen (en dus niet door de certificaathouders zelf), zal de stichting
in het kader van haar fiduciaire relatie tot de certificaathouders in principe verplicht
zijn een beroep te doen op deze vernietigingsgrond, indien dit in het belang van
de certificaathouders is. Een certificaathouder kan in beginsel wel via de rechter
afdwingen dat het bestuur zich op deze vernietigingsgrond beroept.13

11.

12.
13.
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Daarbij moet gedacht worden aan de overdracht van aandelen in het kader van de beëindiging van
de beheersrelatie (decertificering) of het vervreemden van de aandelen met toestemming van de
desbetreffende certificaathouder(s).
Van den Ingh 1991, p. 194.
Van den Ingh 1991, p. 193.
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Naast de doelomschrijving wordt de beheersverhouding ook nader ingekleurd door
de statutaire bepalingen omtrent de organisatorische inrichting van de stichting.
Daarbij speelt vanzelfsprekend de samenstelling van het bestuur een belangrijke
rol, maar ook de mogelijke instelling van andere organen. Daarbij kan men denken
aan de vergadering van certificaathouders, maar ook aan toezichthoudende of adviserende organen als een raad van toezicht of een Raad van Advies. Ten aanzien
van de samenstelling van deze organen kunnen statutaire kwaliteitseisen goede
diensten bewijzen, bijvoorbeeld ter waarborging van de onaf hankelijkheid van
haar leden.14 Het besluitvormingsproces binnen deze organen kan voorts gereguleerd
worden door aan (bepaalde) besluiten quorumvereisten en/of versterkte meerderheden te verbinden. Ook de toekenning van specifieke rechten en plichten aan de
certificaathouders (of organen waartoe zij eventueel behoren) zal in dit kader van
belang zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het recht om een of meer bestuurders
voor te dragen of zelfs te benoemen, maar ook de mogelijkheid om bepaalde belangrijke bestuursbesluiten (zoals wijziging van de statuten, ontbinding van de
stichting, uitoefening van stemrechten op de in administratie gehouden aandelen,
enzovoort) te onderwerpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders. Alhoewel de interne governance niet direct betrekking heeft op de beheersverhouding tussen de stichting en de certificaathouders, is zij vanzelfsprekend
wel van grote invloed op de feitelijke wijze waarop aan deze beheersverhouding
invulling wordt gegeven.
26.2.4

Contractuele grondslag van de beheersverhouding

26.2.4.1 Karakter van de administratievoorwaarden
In par. 26.2.3 is reeds aangegeven dat de fiduciaire verhouding tussen de stichting
en de certificaathouders voornamelijk contractueel van aard is en haar grondslag
vindt in de administratievoorwaarden van de stichting. Alvorens in te gaan op de
inhoud van de administratievoorwaarden, is het van belang het juridische karakter
van de administratievoorwaarden als zodanig te behandelen. In de literatuur is
geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag hoe de administratievoorwaarden
in juridische zin moeten worden geduid.
Van den Ingh stelt in zijn dissertatie dat administratievoorwaarden moeten worden
aangemerkt als algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 e.v. BW.15 Op dit
betoog valt het nodige af te dingen. In de eerste plaats moet worden opgemerkt
dat algemene voorwaarden in beginsel een algemene aanvulling vormen op andere
overeenkomsten, maar niet zelfstandig als overeenkomst kunnen worden aangemerkt. In dit licht moet ook art. 6:231 onderdeel a BW worden gelezen, waarin is
opgenomen dat bedingen die de kern van de prestaties aangeven, niet als algemene
voorwaarden kunnen worden aangemerkt. Bij bedingen die de kern van de prestaties
aangeven, moet gedacht worden aan de essentialia van de overeenkomst. In fiduciaire verhoudingen betreft dat bijvoorbeeld bepalingen omtrent de persoon van
14.

15.

In de praktijk ziet men vaak dat certificaathouders niet of pas na verloop van een bepaalde periode
(bijv. na defungeren van de oprichters) tot bestuurder kunnen worden benoemd, teneinde de
scheiding van zeggenschap en financieel belang (langer) te waarborgen.
Van den Ingh 1991, p. 154 e.v.
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de beheerder, wat er ten titel van beheer aan de beheerder kan worden overgedragen, het aantal en karakter van de daartegenover uit te geven certificaten en in
welke gevallen (en onder welke voorwaarden) de beheersrelatie eindigt. De voormelde bedingen vormen de meest wezenlijke onderdelen van de administratievoorwaarden en kunnen naar onze mening dus niet als algemene voorwaarden worden
beschouwd. Bovendien zou de kwalificatie van de administratievoorwaarden als
algemene voorwaarden tot een ongewenst onderscheid tussen de verschillende
certificaathouders kunnen leiden. In art. 6:236 en art. 6:237 BW is immers een
‘zwarte’ respectievelijk ‘grijze’ lijst opgenomen, waarin is opgesomd welke bedingen
worden geacht respectievelijk vermoed onredelijk bezwarend te zijn jegens natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep. Voor
rechtspersonen of bedrijfs-/beroepsmatig handelende natuurlijke personen geldt
deze bescherming echter niet.
Het juridische karakter van de administratievoorwaarden kan echter ook worden
achterhaald door na te gaan welke rol deze voorwaarden vervullen bij de totstandkoming van de contractuele beheersverhouding. De administratievoorwaarden
moeten mijns inziens worden beschouwd als een (onderdeel van een) aanbod van
de stichting aan de betrokken aandeelhouders om – onder de daarin opgenomen
condities – aandelen in beheer te nemen tegen uitgifte van certificaten. Indien
we de administratievoorwaarden kwalificeren als een aanbod, komt de overeenkomst met de stichting tot stand door de aanvaarding van dit aanbod door de
houder van de te certificeren aandelen. Deze aanvaarding is vormvrij en zal in
beginsel impliciet besloten liggen in de rechtshandeling waarbij de aandeelhouder
de door hem gehouden aandelen ten titel van beheer overdraagt aan de stichting
en de aanvaarding van de daartegenover uit te geven certificaten.16 Overigens moet
bij het bovenstaande wel de kanttekening worden gemaakt dat het vaststellen van
de administratievoorwaarden als zodanig nog geen concreet aanbod inhoudt,
aangezien door enkele aanvaarding van de voorwaarden mijns inziens nog niet
direct een overeenkomst tot stand komt tussen de stichting en de certificaathouders.
De stichting doet daarmee in beginsel hooguit een uitnodiging aan de betrokken
aandeelhouders om een overeenkomst met de stichting aan te gaan, uit welke
uitnodiging een voormeld aanbod kan voortvloeien.
26.2.4.2 Beginsel van contractsvrijheid
Zoals hiervoor besproken, is de fiduciaire verhouding tussen de stichting en de
certificaathouders in principe contractueel van aard. Als gevolg hiervan zal deze
verhouding onderworpen zijn aan het algemene overeenkomstenrecht. Een van
de belangrijkste beginselen in dat verband is het beginsel van contractsvrijheid.
De contractsvrijheid kan worden onderscheiden in twee vrijheden. In de eerste
plaats is men vrij om te bepalen met wie een overeenkomst gesloten wordt. Daarnaast is men in beginsel vrij om de inhoud van overeenkomsten te bepalen. Deze
laatste vrijheid is verankerd in art. 3:40 BW. In dit artikel worden echter wel
grenzen gesteld aan de inhoud van overeenkomsten. Zo is een overeenkomst die
16.
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door haar inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of openbare orde,
nietig. Ook een overeenkomst die in strijd is met een dwingende wetsbepaling is
in beginsel nietig, tenzij de bepaling slechts strekt ter bescherming van een van de
contractspartijen. In dat laatste geval is de overeenkomst slechts vernietigbaar. A
contrario kan hieruit worden afgeleid dat iedere overeenkomst binnen de voormelde
grenzen toegestaan is.
Als gevolg van dit beginsel heeft men in principe veel ruimte om de beheersverhouding contractueel af te stemmen op de concrete situatie. Ondanks deze vrijheden
worden in bepaalde gevallen toch enige nadere inhoudelijke eisen gesteld aan de
administratievoorwaarden (en de statuten) van de Stichting Administratiekantoor.
Daarbij kan gedacht worden aan specifieke eisen in verband met de fiscale behandeling van de certificeringsstructuur en eisen in het kader van certificering van
aandelen bij beursvennootschappen. Alvorens nadere aandacht aan deze inhoudelijke eisen te besteden, zal eerst worden ingegaan op de algemene inhoud van administratievoorwaarden.
26.2.4.3 Algemene inhoud van administratievoorwaarden
De administratievoorwaarden omvatten in beginsel het merendeel van de onderlinge rechten en verplichtingen, welke zijn verbonden aan de beheersrelatie tussen
de stichting en de certificaathouder. Hieronder zal een algemeen overzicht worden
gegeven van de belangrijkste bepalingen die in de administratievoorwaarden
worden opgenomen.
Ten eerste zal in de administratievoorwaarden worden vastgelegd wat het voorwerp
van certificering is, met andere woorden welke aandelen in welke vennootschappen
(maar dit kan ook ruimer worden geredigeerd) ter certificering aan de stichting
kunnen worden overgedragen. Vanzelfsprekend zal daarbij eveneens worden bepaald hoeveel certificaten er per in administratie gehouden aandeel zullen worden
uitgegeven.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan enerzijds de (beperkingen in de) bevoegdheid van de certificaathouder om door hem gehouden certificaten te vervreemden (blokkeringsregeling) en anderzijds de (on)bevoegdheid van de stichting om
de in administratie gehouden aandelen te vervreemden. Ten aanzien van deze
laatste bevoegdheid moet worden opgemerkt dat deze bevoegdheid doorgaans in
de doelomschrijving wordt uitgesloten, behoudens specifieke uitzonderingen.17
Een dergelijk vervreemdingsverbod sluit aan bij het uitgangspunt dat de stichting
slechts moet beheren in plaats van beschikken. Contractueel wordt daarbij evenwel
soms bepaald dat de stichting wel tot vervreemding van de onderliggende aandelen
bevoegd is, indien de certificaathouder daarvoor expliciet toestemming verleent
(en de opbrengst van de vervreemding wordt doorgestort aan de certificaathouder).18

17.
18.

Zie ook par. 26.2.3.1.
Indien een dergelijke uitzondering gewenst is, is het vanzelfsprekend van belang dat de doelomschrijving van de stichting een verwijzing naar deze uitzondering bevat.
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Een van de belangrijkste bepalingen in de administratievoorwaarden betreft de
verplichting van de stichting om de op de aandelen verschijnende dividenden en
andere uitkeringen door te storten aan de betrokken certificaathouders. Deze verplichting wordt ook wel aangeduid als de doorstortverplichting. Ten aanzien van
het doorstorten van deze uitkeringen komt de vraag op hoe dit zich verhoudt tot
het in art. 2:285 lid 3 BW opgenomen uitkeringsverbod.19 In dat artikel is bepaald
dat het doel van de stichting niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan
oprichters, personen die deel uitmaken van haar organen of aan anderen, tenzij
wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
Over de reikwijdte van het uitkeringsverbod bestaat de nodige onduidelijkheid.
Tegen de achtergrond van de totstandkomingsgeschiedenis van het voormelde artikel20 en de tekst van het uitkeringsverbod bij de vereniging,21 lijkt het verbod
namelijk een beperktere strekking te hebben dan de redactie van art. 2:285 lid 3
BW in eerste instantie doet vermoeden. In dit verband is met name van belang dat
de wetgever met het uitkeringsverbod heeft beoogd de stichting te onderscheiden
van commerciële rechtsvormen. Het verbod ziet derhalve niet zozeer op het doen
van uitkeringen in het algemeen, maar veeleer op het doen van uitkeringen van
winst uit commerciële activiteiten.22 Onder uitkeringen dient daarbij te worden
verstaan het doen van onverplichte verstrekkingen. Wanneer echter de verstrekkingen hun oorsprong vinden in een contractuele verplichting van de stichting
jegens de ontvanger, zal geen sprake zijn van een uitkering. Nu in het onderhavige
geval de doorstortverplichting een contractuele basis heeft (in de administratievoorwaarden) en bovendien de door te storten bedragen niet voortkomen uit commerciële activiteiten van de stichting zelf,23 levert de doorstorting van deze bedragen
geen strijd op met het voormelde uitkeringsverbod (ook niet als de certificaathouders
tevens oprichter of bestuurder zijn). Teneinde de verplichte van de onverplichte
verstrekkingen te onderscheiden, zullen in dit hoofdstuk verplichte verstrekkingen
worden aangeduid als ‘betalingen’. Onverplichte verstrekkingen zullen worden
aangeduid met de term ‘uitkeringen’.
Voorts wordt in de administratievoorwaarden – mede met het oog op de fiscale
behandeling van de certificaten24 – aandacht besteed aan de rechten van de certificaathouders indien op het niveau van de vennootschap wordt besloten tot de
uitgifte van nieuwe aandelen. Kort gezegd, bepalen de administratievoorwaarden
in dit verband dat – indien aan de stichting voorkeursrechten toekomen met betrekking tot nieuw uit te geven aandelen – de stichting de certificaathouders een
vergelijkbaar voorkeursrecht op certificaten toekent. Oefent een certificaathouder
dit voorkeursrecht (tijdig) uit, dan zal de stichting in navolging daarvan het corresponderende voorkeursrecht op de nieuw uit te geven aandelen uitoefenen. De
aandelen worden vervolgens door de vennootschap uitgegeven aan de stichting,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Zie ook hoofdstuk 28.
Kamerstukken II 1954/55, 3463, 4 (verslag) en Handelingen II 1955/56, p. 2113. Zie verder ook Bregstein
1955, p. 444.
Zie art. 2:26 lid 3 BW, waarin expliciet wordt gesproken over de verdeling van ‘winst’.
Zie ook Van Veen 2013, p. 126-138.
De commerciële activiteiten bevinden zich immers op het niveau van de vennootschap (en niet
zozeer de stichting).
Zie ook par. 26.2.4.4.
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die op haar beurt daarvoor certificaten uitgeeft aan de reflecterende certificaathouders (onder de verplichting om de stichting te voorzien van de middelen om de
nieuwe aandelen vol te storten). In het verlengde van voormelde regeling wordt in
de administratievoorwaarden veelal ook opgenomen dat – indien aan de stichting
als aandeelhouder uit hoofde van de (statutaire of contractuele) blokkeringsregeling
het recht toekomt om te reflecteren op aandelen – de certificaathouders de
stichting kunnen verzoeken om dit recht uit te oefenen. De stichting geeft vervolgens voor de door haar overgenomen aandelen certificaten uit aan de reflecterende
certificaathouders (onder de verplichting om de stichting te voorzien van de middelen die benodigd zijn om de koopprijs van de overgenomen aandelen te betalen).
Tot slot wordt in de administratievoorwaarden opgenomen of, en zo ja, op welke
wijze de beheersverhouding (lees: de administratievoorwaarden) kan (kunnen)
worden gewijzigd. Ook de mogelijkheid en wijze van beëindiging van de beheersverhouding (decertificering) wordt in de administratievoorwaarden vastgelegd.
Daarbij moet worden opgemerkt dat op grond van de contractsvrijheid partijen in
beginsel vrij zijn te bepalen of, en zo ja, onder welke voorwaarden dit mogelijk is.
Indien de stichting en de certificaathouders zulks overeenkomen, kan dus worden
bepaald dat het bestuur eenzijdig (derhalve zonder inspraak van de certificaathouders) tot wijziging van de administratievoorwaarden respectievelijk decertificering
kan besluiten en dat voor een certificaathouder een dergelijke royementsmogelijkheid niet of slechts onder specifieke voorwaarden bestaat.25
26.2.4.4 Inhoudelijke vereisten in verband met de fiscale behandeling van certificaten
Vanuit civielrechtelijk oogpunt kunnen op grond van het beginsel van contractsvrijheid de administratievoorwaarden in principe vrij worden ingevuld. De civiele
wetgeving geeft in dit verband geen specifieke voorschriften. Met het oog op de
fiscale behandeling26 van een certificeringsstructuur worden in de fiscale wet- en
regelgeving echter wel enige eisen gesteld aan de inhoud van de administratievoorwaarden.
Bij de fiscale behandeling van een certificeringsstructuur moet enerzijds gekeken
worden naar de positie van de stichting en anderzijds naar de positie van de certificaathouders. Aan beide posities zal nadere aandacht worden besteed in hoofdstuk
31. Met het oog op de inhoud van de administratievoorwaarden moet echter reeds
hier opgemerkt worden dat indien de administratievoorwaarden aan bepaalde
eisen voldoen, de door certificaathouders gehouden certificaten voor fiscale doeleinden mogen worden vereenzelvigd met de in administratie gehouden aandelen.
Daarmee wordt bewerkstelligd dat er in de fiscale positie van de certificaathouders
niets verandert ten opzichte van de situatie vóór de certificering, ondanks dat zij
25.

26.

Zie HR 1 juli 1988, NJ 1989/226 (Erfgenamen Drukker). In dit arrest stelde de Hoge Raad zich op het
standpunt dat in zijn algemeenheid niet kan worden gesteld dat het ontbreken van een mogelijkheid
(voor certificaathouders) om royering te eisen, maatschappelijk onaanvaardbaar is. Anderzijds kan
onder omstandigheden de rechtsverhouding tussen de certificaathouders en de stichting – ondanks
het ontbreken van een formele decertificeringsmogelijkheid (voor certificaathouders) – verplichten
tot (het bieden van de mogelijkheid van) decertificering. Zie Pres. Rb. Haarlem 8 april 1994, KG
1995/192 en Hof Amsterdam 26 januari 1995, KG 1995/159 (Kluft-De Wit).
Zie ook hoofdstuk 31.
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inmiddels hun aandelen hebben overgedragen in ruil voor certificaten. Al met al
kan worden gesteld dat door deze vereenzelviging de certificering (voor de fiscale
positie van de certificaathouders) fiscaal neutraal verloopt.
De Staatssecretaris van Financiën stelt in zijn Besluit van 9 maart 2018 dat van
vereenzelviging van certificaten met de overgenomen aandelen kan worden gesproken, indien uit de statuten van de stichting dan wel uit de administratievoorwaarden
blijkt, dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:27
1. voor ieder ingeleverd aandeel wordt telkens een certificaat uitgereikt dan wel
een aantal certificaten tot een gelijk totaal nominaal bedrag als het ingeleverde
aandeel;
2. de stichting kan de overgenomen aandelen niet vervreemden of verpanden,
wat het eerste betreft althans niet zonder onmiddellijke uitkering van de opbrengst aan de certificaathouders tegen inlevering van de certificaten;
3. de door de stichting ontvangen dividenden en andere uitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk ter beschikking van de certificaathouders gesteld;
4. bij uitreiking van bonusaandelen of stockdividenden op de overgenomen
aandelen worden door de stichting dienovereenkomstig certificaten verstrekt;
5. indien bij de uitgifte van nieuwe aandelen voorkeursrechten aan de aandeelhouders worden toegekend, stelt de stichting de certificaathouders in de gelegenheid dienovereenkomstig een voorkeursrecht op certificaten uit te oefenen.
De stichting maakt van de voorkeursrechten van aandeelhouders gebruik in
dezelfde omvang als de certificaathouders gebruikmaken van de hen dienovereenkomstig toegekende rechten;
6. door de stichting ontvangen liquidatie-uitkeringen op de aandelen worden
onmiddellijk aan de certificaathouders tegen inlevering van de certificaten
afgedragen;
7. de vervreemdingsbevoegdheid ten aanzien van de certificaten mag niet geringer
zijn dan bij de aandelen het geval is;
8. de certificaten kunnen slechts tegen afgifte van de aandelen worden ingetrokken dan wel ingeleverd.
Los van de bovenstaande voorwaarden, vermeldt het Besluit ook het algemene
vereiste dat de statuten en administratievoorwaarden of andere overeenkomsten
geen bepalingen mogen bevatten, welke vereenzelviging van de certificaten met
de aandelen zouden verhinderen.
Ten aanzien van het bovenstaande dient een tweetal kanttekeningen te worden
gemaakt. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de voormelde vereisten
slechts betrekking hebben op de situatie dat de stichting optreedt als administratiekantoor van aandelen in kapitaalvennootschappen, waarbij de certificaathouders
zijn onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. Wanneer de certificaten
bij de certificaathouders in een buitenlandse inkomstenbelasting worden betrokken,
zal de mogelijkheid van vereenzelviging moeten worden beoordeeld aan de hand
van de vereisten die daarvoor in het desbetreffende land worden gesteld. Daarnaast
geldt dat de voormelde vereisten slechts zien op de certificering van aandelen. Het
27.
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is echter ook mogelijk om andere vermogensbestanddelen dan aandelen te certificeren. Daarbij kan gedacht worden aan de certificering van onroerend goed, beleggingsportefeuilles, participaties in personenvennootschappen of kunstcollecties.
Of in een dergelijk geval eveneens sprake is van fiscale vereenzelviging van de
certificaten met de in administratie gehouden vermogensbestanddelen, zal afhangen
van de omstandigheden van het geval.28 De fiscus heeft in dit verband geen specifieke richtlijnen vastgesteld. Vooroverleg met de fiscus is echter wel mogelijk, indien
reële, niet-fiscale motieven doorslaggevend zijn voor de certificering.29
26.2.4.5 Inhoudelijke vereisten ten aanzien van beursvennootschappen
In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan de certificering van aandelen
in kapitaalvennootschappen in het algemeen. Indien wordt overgegaan tot certificering van aandelen in het kapitaal van beursvennootschappen, moeten naast de
hiervoor besproken algemene regelingen en uitgangspunten ook nog specifieke
andere regelingen in acht genomen worden. Deze regelingen kunnen worden teruggevonden in de wet (art. 2:118a BW en art. 5:70 Wft) alsmede specifieke gedragscodes voor beursvennootschappen (Corporate Governance Code en het Euronext
Rule Book II). Hierna zal kort op deze regelingen worden ingegaan.
In art. 2:118a BW is bepaald dat indien met medewerking van de vennootschap
certificaten van aandelen in het kapitaal van beursvennootschappen zijn uitgegeven,
de certificaathouder het recht heeft om de Stichting Administratiekantoor te verzoeken aan de certificaathouder een volmacht te verlenen om (met uitsluiting van
de volmachtgever) het stemrecht op de met zijn certificaten corresponderende
aandelen (naar eigen inzicht) uit te oefenen.30 De Stichting Administratiekantoor
is slechts onder bepaalde specifieke in art. 2:118a lid 2-4 BW omschreven omstandigheden bevoegd om deze volmacht te beperken, uit te sluiten of te herroepen.
Indien een certificaathouder als gevolg van de volmachtverlening (of anderszins)
op enig moment ten minste 30% van de stemrechten kan uitoefenen, is de desbetreffende certificaathouder op grond van art. 5:70 Wft bovendien verplicht een
openbaar bod uit te brengen op alle overige met medewerking uitgegeven certificaten (en eventueel niet-gecertificeerde aandelen).
In hoofdstuk IV (aandeelhouders en algemene vergadering van aandeelhouders)
van de Nederlandse Corporate Governance Code is een aantal best practice-bepalingen
opgenomen met betrekking tot certificering van aandelen in het kapitaal van
beursvennootschappen. Het betreft daarbij met name voorschriften omtrent de
bestuurlijke inrichting van de Stichting Administratiekantoor alsmede de wijze
waarop de aan de in administratie gehouden aandelen verbonden stemrechten
moeten worden uitgeoefend. Voorts worden in het Euronext Rule Book II (met
28.
29.

30.

Zie ook Blokland 2013, p. 160 en Dusarduijn 2008, p. 26-38.
Ministerie van Financiën 19 december 2002, CPP2002/3210M. Overigens is dit besluit inmiddels
ingetrokken door de Minister van Financiën bij besluit d.d. 20 april 2010 (nr. DGB2010/1572M),
aangezien het besluit uit 2002 onder meer door invoering van het zogenoemde APV-regime per
1 januari 2010 (opgenomen in art. 16, 17 en 26a Successiewet 1956 en art. 2.14a Wet inkomstenbelasting 2001) zijn praktische belang heeft verloren.
Nowak 2002, p. 401-406.
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name bijlage II) nadere vereisten gesteld aan de inhoud van de administratievoorwaarden, indien de gecertificeerde aandelen worden verhandeld op de beurs van
Euronext Amsterdam. Het gaat daarbij met name om de wijze van informatievoorziening aan de certificaathouders, aangezien die in geval van certificering van
aandelen in beursvennootschappen veelal onbekend zullen zijn. Daarnaast zijn
specifieke verplichtingen opgenomen voor de situatie dat de stichting toonderstukken (al komen die in de praktijk niet vaak meer voor) in administratie houdt, bijvoorbeeld de wijze waarop de stichting deze toonderstukken dient te bewaren.
26.2.5

Vier rechtsverhoudingen

Bij een certificeringsstructuur zijn in beginsel drie partijen betrokken, te weten (1)
de aandeelhouder/certificaathouder, (2) de Stichting Administratiekantoor, en (3)
de vennootschap in wier kapitaal de aandeelhouder aandelen houdt. Ten aanzien
van deze partijen kunnen de volgende vier rechtsverhoudingen worden onderscheiden:
– de rechtsverhouding tussen de certificaathouder en de stichting;
– de rechtsverhouding tussen de stichting en de vennootschap;
– de rechtsverhouding tussen de certificaathouder en de vennootschap;
– de rechtsverhouding tussen de certificaathouders onderling.
De eerste rechtsverhouding heeft enerzijds een contractueel en anderzijds een organisatierechtelijk karakter. Het contractuele deel vindt zijn grondslag in de administratievoorwaarden; het organisatierechtelijke gedeelte ligt doorgaans vast in de
statuten van de stichting. Aan beide delen is hiervoor uitvoerig aandacht besteed.
De tweede rechtsverhouding betreft de aandeelhoudersrelatie van de stichting ten
opzichte van de vennootschap. Alhoewel deze relatie op grond van het bepaalde
in art. 2:201 lid 2 BW in beginsel niet dient te verschillen van de relatie die iedere
andere aandeelhouder met de vennootschap heeft, wordt deze relatie wel beïnvloed
door de fiduciaire rol van de stichting. De stichting zal immers bij de uitoefening
van haar aandeelhoudersrechten altijd acht moeten slaan op het belang van de
certificaathouders. Afgezien van deze contractuele c.q. statutaire beperking van
de (uitoefening van de) aandeelhoudersrechten van de stichting, zijn ook in de wet
enige beperkingen van de aandeelhoudersrechten van de stichting opgenomen. Zo
is in art. 2:92a/art. 2:201a BW bepaald dat een aandeelhouder slechts kan overgaan
tot het uitkopen van minderheidsaandeelhouders, indien hij voor eigen rekening ten
minste 95% van het geplaatste kapitaal van de betrokken vennootschap houdt. Het
kenmerkende van een Stichting Administratiekantoor is echter dat zij de aandelen
niet voor eigen rekening houdt, maar juist voor rekening van anderen. Het is derhalve voor de Stichting Administratiekantoor niet mogelijk gebruik te maken van
deze regeling.31 Voorts is in art. 2:118 lid 7/art. 2:228 lid 6 BW opgenomen dat indien
de vennootschap certificaten houdt van aandelen in haar eigen kapitaal, de aan
die aandelen verbonden stemrechten niet kunnen worden uitgeoefend. Met deze
bepaling wordt voorkomen dat de vennootschap rechten jegens zichzelf kan uitoefenen. Overigens moet worden opgemerkt dat dit risico in beginsel beperkt is,
31.
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aangezien de vennootschap zelf als zodanig niet de zeggenschapsrechten op de
gecertificeerde aandelen kan uitoefenen. Deze bevoegdheid ligt immers bij (het
bestuur van) de stichting, in haar hoedanigheid van aandeelhouder. Dit is uiteraard
anders, indien er sprake is van een personele unie van het bestuur van de stichting
en de vennootschap.32 Een laatste beperking van de aandeelhoudersrechten van
de stichting kan worden gevonden in art. 2:336 lid 2 BW, waarin is bepaald dat
een aandeelhouder ten titel van beheer slechts gebruik kan maken van de geschillenregeling, indien de certificaathouders daarmee hebben ingestemd.33
De derde rechtsverhouding betreft de relatie tussen de certificaathouder en de
vennootschap. Deze rechtsverhouding heeft in beginsel geen contractuele of statutaire34 basis, maar vindt haar grondslag in de wet. Op grond van het bepaalde in
art. 2:24 lid 4 BW heeft een voormalig houder van certificaten van aandelen in het
kapitaal van een ontbonden vennootschap – na machtiging van de kantonrechter
– recht op inzage in de boeken en bescheiden van deze vennootschap.35 Voorts is
iedere certificaathouder36 bevoegd een verzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van
de vennootschap (enquêteprocedure). Afgezien van de bovenstaande wettelijke
rechten van iedere certificaathouder, kent de wet ook nog rechten welke slechts
toekomen aan bepaalde certificaathouders. Het betreft hier rechten die toekomen
aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (bij de N.V.) respectievelijk certificaten waaraan blijkens de statuten van
de vennootschap vergaderrechten zijn verbonden (bij de B.V.). Kort gezegd, komt
aan houders van dergelijke certificaten het recht toe om – in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde – de algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap bij te wonen en daarin het woord te voeren. Voor de doeleinden
van dit handboek gaat het te ver het sterk ondernemingsrechtelijke leerstuk van
‘met medewerking uitgegeven’ certificaten respectievelijk certificaten met vergaderrechten nog nader te bespreken. Ik verwijs hiervoor graag naar de specifieke
literatuur die aan dit onderwerp is gewijd.37
De laatste rechtsverhouding ziet op de relatie tussen certificaathouders onderling.
Deze relatie kan ontstaan op het niveau van de stichting en/of het niveau van de
vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd. Bij de stichting kan de
rechtsverhouding ontstaan als gevolg van het feit dat de stichting op grond van de
32.
33.

34.

35.

36.
37.

Van den Ingh 1991, p. 264-265.
Overigens is in dit artikellid een vergelijkbare regeling opgenomen als bedoeld in art. 2:118 lid
7/art. 2:228 lid 6 BW, te weten dat de vennootschap – in aanvulling op het bepaalde in lid 1 –
ook geen gebruik kan maken van de geschillenregeling, indien zij daarbij optreedt als houder van
(certificaten van) aandelen in haar eigen kapitaal.
Met de invoering van het nieuwe B.V.-recht (per 1 oktober 2012) heeft deze rechtsverhouding wel
een statutair karakter gekregen, aangezien slechts vergaderrechten zijn verbonden aan certificaten
van aandelen in haar kapitaal, indien de statuten van de vennootschap zulks expliciet vermelden.
Opgemerkt moet worden dat een houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van een
vennootschap die geen winst beoogt, eveneens een recht op inzage van een beperkte balans en
toelichting heeft, tenzij deze gegevens reeds gepubliceerd zijn ingevolge het bepaalde in art. 2:394
BW. Zie art. 2:396 lid 9 BW.
Mits deze voldoet aan de drempel, opgenomen in art. 2:346 onderdeel b BW.
Van den Ingh 1991, p. 85 e.v. en Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, p. 848 e.v.
Zie verder ook Schwarz 2012, p. 29 e.v. en Portengen 2007, p. 940-949.
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statuten een vergadering van certificaathouders heeft. Indien dit het geval is, verdient het aanbeveling de voormelde organisatorische relatie nader uit te werken
in de statuten of een reglement. De rechtsverhouding tussen de certificaathouders
is op het niveau van de stichting in beginsel statutair van aard in plaats van contractueel. Alhoewel de administratievoorwaarden algemeen van aard zijn, heeft
iedere certificaathouder immers in principe een zelfstandige beheersovereenkomst
met de stichting.38 Op het niveau van de vennootschap kan de organisatierechtelijke
betrekking ontstaan indien door de vennootschap medewerking wordt verleend
aan de uitgifte van certificaten (bij de N.V.) of op grond van de statuten (van de
B.V.) aan de certificaten vergaderrechten zijn verbonden.39 De onderlinge relatie
komt dan tot uitdrukking in het feit dat de certificaathouders het recht hebben
om in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bijeen
te komen. Tot slot bestaat tussen certificaathouders onderling een rechtsbetrekking,
indien op grond van het bepaalde in art. 3:259 BW de certificaathouders een gezamenlijk pandrecht op de gecertificeerde aandelen hebben.40 Dit betreft een wettelijk
pandrecht dat ontstaat ten behoeve van de certificaathouders gezamenlijk, indien
aan de daartoe in art. 3:259 BW gestelde vereisten is voldaan; een inpandgeving is
daarvoor niet vereist. Overigens moet volledigheidshalve worden opgemerkt dat
in de administratievoorwaarden uitsluiting van het wettelijk pandrecht kan worden
overeengekomen.41
26.2.6

Het certificaat

Hiervoor is uitvoerig aandacht besteed aan de diverse contractuele, statutaire en
wettelijke grondslagen van de fiduciaire verhouding tussen de stichting en de certificaathouders. Een certificaat vormt in algemene zin de belichaming van de
rechten en plichten die uit al deze grondslagen voortvloeien. In meer specifieke
zin kunnen ten aanzien van een certificaat de navolgende kenmerken worden
onderscheiden.
In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat een certificaat kwalificeert als een
vorderingsrecht.42 Daarmee is een certificaat onderworpen aan de algemene wettelijke bepalingen van het algemene vermogensrecht en het verbintenissenrecht,
zoals neergelegd in de Boeken 3 en 6 BW. Als gevolg daarvan is het onder meer
mogelijk om te bepalen dat een certificaat niet overdraagbaar is en/of niet met een
beperkt recht kan worden bezwaard.43
Indien de overdraagbaarheid van een certificaat niet contractueel is uitgesloten,
komt met betrekking tot de voor overdracht vereiste leveringsformaliteiten een
38.
39.
40.
41.

42.
43.
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Zie par. 26.2.4.1.
Zie par. 26.2.8.
Zie ook Van den Ingh 1991, p. 180 en Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, p. 838
e.v.
Zie ook C.J. van Zeben & J.W. du Pon (m.m.v. M.M. Olthof) (red.), Parlementaire geschiedenis van het
Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen, Deventer: Kluwer 1981, p. 568 en
Van den Ingh 1991, p. 186.
Als gevolg daarvan is men dan ook geen eigenaar, maar rechthebbende van een certificaat.
Zie art. 3:83 lid 2 BW. Volledigheidshalve merk ik op dat in bepaalde gevallen uitsluiting van
overdraagbaarheid in strijd kan zijn met de voorwaarden voor fiscale transparantie.
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ander aspect van certificaten naar voren, te weten de verschillende verschijningsvormen waarin certificaten voorkomen. Zo kunnen certificaten op naam respectievelijk aan toonder luiden. Aan beide verschijningsvormen zijn ingevolge de wet
specifieke leveringsformaliteiten verbonden. Certificaten aan toonder worden
– evenals andere vorderingsrechten aan toonder – geleverd door middel van bezitsverschaffing,44 terwijl certificaten op naam moeten worden geleverd door een
daartoe bestemde akte.45
Tot slot moet een certificaat worden aangemerkt als een afgeleid recht van een
aandeel.46 Het certificaat is daarmee ook afhankelijk van het onderliggende aandeel.
Als gevolg hiervan is een certificaat niet alleen onderworpen aan de hiervoor genoemde algemene bepalingen uit de Boeken 3 en 6 BW, maar ook aan specifieke
bepalingen uit Boek 2 BW. Een van de belangrijkste bepalingen in dat verband is
art. 2:202 BW, waarin is bepaald dat het niet is toegestaan certificaten aan toonder
uit te geven voor aandelen (op naam) in een B.V. Hierdoor zou immers het besloten
karakter van de B.V. worden ondermijnd. Daarom bepaalt de wet dat zolang certificaten aan toonder van aandelen op naam zijn uitgegeven, de aan deze aandelen
verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend. Bij naamloze vennootschappen
kennen we een dergelijk uitgifteverbod niet, zodat men ten aanzien van aandelen
in het kapitaal van een naamloze vennootschap vrijelijk kan kiezen voor certificaten
aan toonder of certificaten op naam.
26.2.7

Certificaathoudersregister

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, worden in het merendeel van de certificeringsstructuren certificaten op naam uitgegeven (in plaats van certificaten aan toonder).
In deze gevallen is het om diverse redenen van belang dat door de stichting een
certificaathoudersregister wordt bijgehouden. Daarbij moet met name worden gedacht aan de gevallen waarin de stichting de certificaathouders dient op te roepen
voor een vergadering van certificaathouders dan wel indien (het bestuur van) de
stichting mededelingen aan haar certificaathouders dient te doen in het kader van
bijvoorbeeld:47
– de betaalbaarstelling van dividend op de in administratie gehouden aandelen;
– het maken van een keuze, indien er sprake is van keuzedividend;
– het (door de stichting namens de betrokken certificaathouder) al dan niet
uitoefenen van een voorkeursrecht of rechten voortvloeiende uit de
blokkeringsregeling van de vennootschap.
Naast de verplichting voor de stichting om een certificaathoudersregister bij te
houden, dienen de administratievoorwaarden ook een verplichting in te houden
voor de certificaathouders (of houders van beperkte rechten op certificaten) om
bepaalde gegevens (alsmede wijzigingen daarin) kenbaar te maken aan het bestuur
van de stichting. Daarbij moet gedacht worden aan persoons- en adresgegevens
44.
45.
46.
47.

Art. 3:93 jo. art. 3:90 BW.
Art. 3:95 BW (cessie) respectievelijk art. 6:159 BW (contractsoverneming).
Van den Ingh 1991, p. 74.
Van den Ingh 1991, p. 215.
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alsmede de verkrijgingstitel en het aantal (en de nummers) van de door de desbetreffende certificaathouders gehouden certificaten.
Tot slot is het van belang dat in de administratievoorwaarden wordt vastgelegd
door wie en onder welke voorwaarden (welk deel van) de geregistreerde gegevens
kunnen worden ingezien.
26.2.8

Verhouding tot flex-B.V.

Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bvrecht ingevoerd.48 Ten aanzien van certificering dient in dit verband het volgende
te worden opgemerkt.
In de eerste plaats is met de invoering van het nieuwe B.V.-recht het begrip ‘rechten
verbonden aan met medewerking uitgegeven certificaten van aandelen’ komen te
vervallen.49 Dit begrip is vervangen door ‘vergaderrechten’. Vanzelfsprekend betekent dit dat voor bestaande certificeringen, waarbij door de vennootschap medewerking is verleend, de rechten verbonden aan met medewerking uitgegeven certificaten van aandelen moeten worden vervangen door deze vergaderrechten. In
art. V.2 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is voorzien in
een aantal overgangsregelingen in dit verband.50
Voorts is het door de invoering van het nieuwe B.V.-recht mogelijk om bij B.V.’s
de scheiding van zeggenschap en financieel belang reeds op het niveau van de B.V.
aan te brengen door middel van het creëren van stemrechtloze en winstrechtloze
aandelen. Het creëren van stemrechtloze aandelen kan worden beschouwd als een
alternatief voor certificering, maar niet per definitie als vervanging. Een certificeringsstructuur heeft immers een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik
van stemrechtloze aandelen. Ten eerste komen aan houders van stemrechtloze
aandelen vergaderrechten toe. Deze aandeelhouders zullen dus toegang hebben
tot de algemene vergadering van aandeelhouders en aldaar ook het woord mogen
voeren. Bij certificaten is dit slechts het geval, indien de statuten van de vennootschap waarvan aandelen zijn gecertificeerd, expliciet vergaderrechten aan de
houders van deze certificaten toekennen. Een andere reden om te kiezen voor
certificering kan zijn gelegen in het feit dat in geval van certificering het aan de
gecertificeerde aandelen verbonden stemrecht – anders dan bij stemrechtloze
aandelen – als zodanig niet verloren gaat. Dit zal met name van belang zijn, indien
met de scheiding van zeggenschap en financieel belang wordt beoogd de vennootschap te beschermen tegen ongewenste invloeden van derden. De stemrechten
worden in dat geval immers gebundeld bij de stichting, die daarmee tegenwicht
kan bieden aan derden die (overwegende) zeggenschap in de vennootschap wensen
te krijgen. Bovendien komt (enigszins paradoxaal) aan de houders van stemrechtloze aandelen in bepaalde gevallen toch belangrijke zeggenschap toe. Immers,
teneinde te voorkomen dat de aan hun aandelen verbonden rechten zomaar kunnen
48.
49.
50.
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Stb. 2012, 299.
Volledigheidshalve merk ik op dat dit begrip nog steeds van belang is ten aanzien van N.V.’s alsmede voor de toepasselijkheid van art. 3:259 BW.
Stb. 2012, 299; zie ook Portier 2011, p. 47-52.
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worden gewijzigd door de wel stemgerechtigde aandeelhouders, vereisen bepaalde
wijzigingen de instemming van alle houders van stemrechtloze aandelen.51 Een
ander voordeel is het feit dat de rechtsfiguur van certificering – door de (zeer)
beperkte wettelijke voorschriften – meer flexibiliteit biedt en derhalve nauwkeuriger op maat gesneden kan worden. Ook het ontbreken van dwingendrechtelijke
regelingen voor certificaathouders, zoals de geschillenregeling van art. 2:343 BW,
kan een reden zijn om te kiezen voor certificering in plaats van stemrechtloze
aandelen.
Het bovenstaande laat zien dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de certificering van aandelen enerzijds en stemrechtloze aandelen anderzijds, als gevolg
waarvan certificering ook in de toekomst nog veelvuldig zal worden toegepast.
26.2.9

De positie van de Stichting Administratiekantoor bij aandelentransacties

Aan het begin van dit hoofdstuk is ingegaan op de fiduciaire verhouding tussen
de stichting enerzijds en de certificaathouders anderzijds. Daarbij is uitdrukkelijk
aangegeven dat – ter bescherming van de belangen van de certificaathouders –
de bevoegdheid van de stichting om over de in beheer gehouden aandelen te beschikken doorgaans sterk beperkt wordt. Die beperking is doorgaans gelegen in
het feit dat de stichting de aandelen enkel kan overdragen aan de houders van de
daartegenover uitgegeven certificaten (in het kader van decertificering of ontbinding
van de stichting).
Toch bestaat in de praktijk geregeld de wens om de stichting de aandelen over te
laten dragen aan anderen dan de certificaathouders (derden). Daarbij kan gedacht
worden aan onder meer:
– een overdracht van aandelen ingevolge een aanbiedingsverplichting op grond
van de statuten van de vennootschap of een met betrekking tot de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst (bijv. als gevolg van een wijziging
van controle over de stichting);
– een overdracht van aandelen in het kader van een drag along- of tag along-regeling, opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst waarbij de stichting (als
aandeelhouder van de vennootschap) partij is.
Ook is het – met name wanneer de stichting een groot aantal certificaathouders
heeft – uit praktische overwegingen soms wenselijk om de stichting te laten optreden als verkoper.
Bij dergelijke aandelentransacties moet gewezen worden op de nodige aandachtspunten.52 In de eerste plaats dient de statutaire doelomschrijving van de stichting
de voorgenomen vervreemding door de stichting expliciet toe te staan (althans niet
uit te sluiten). Met het oog op het verbod om in de statuten te verwijzen naar andere, niet voor iedereen kenbare documenten (incorporation by reference)53, kan
daarbij niet worden volstaan met een verwijzing naar de relevante bepalingen in
51.
52.
53.

Zie onder meer art. 2:228 lid 5 BW.
P.H.N. Quist, ‘De stichting administratiekantoor in transacties’, WPNR 2016/7115, p. 577 e.v.
Zie ook Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/177.
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de administratievoorwaarden of aandeelhoudersovereenkomst. Noodzakelijk is
dus dat in de statutaire doelomschrijving de toegestane transacties concreet genoemd
worden, waarbij uiteraard wel gewezen kan worden op het bestaan van de betrokken
niet-publieke documenten.54 Een ander punt van aandacht is dat in de koopovereenkomst doorgaans bepaalde garanties jegens verkoper zullen worden bedongen.
In dat verband moet worden opgemerkt dat de stichting als gevolg van haar contractuele verplichting jegens de certificaathouders om de verkoopopbrengst aan
hen door te storten, weinig verhaal zal bieden. Bovendien kan onder omstandigheden het verstrekken van garanties geraakt worden door het bepaalde in art. 2:291
lid 2 BW.55 Tegen die achtergrond kan het desondanks (proberen te) verstrekken
van garanties door de stichting resulteren in bestuurdersaansprakelijkheid voor
haar bestuurders. In die zin neemt de stichting bij aandelentransacties met derden
dus een bijzondere rol in, waaraan in de transactiedocumentatie specifieke aandacht
besteed dient te worden.
26.2.10 Interne herstructureringen op het niveau van de gecertificeerde
vennootschap
Naast aandelentransacties met derden kan de stichting in relatie tot de vennootschap
waarvan de aandelen zijn gecertificeerd, ook geconfronteerd worden met interne
herstructureringen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan:
– het inbrengen van de gecertificeerde aandelen in een nieuwe vennootschap
waarvan de stichting (enig) aandeelhouder is;
– het splitsen van de vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd in
twee of meer nieuwe vennootschappen;
– het fuseren van twee of meer vennootschappen waarvan de aandelen zijn
gecertificeerd.
Een belangrijk verschil met de hiervoor besproken aandelentransacties met derden,
is dat voormelde interne herstructureringen er niet toe leiden dat de fiduciaire
verhouding eindigt, maar er enkel in resulteren dat het voorwerp van certificering
verandert. Omdat de interne herstructurering uiteraard van invloed kan zijn op
de rechten c.q. invloed van de stichting op het oorspronkelijk in beheer gegeven
vermogen (bijv. omdat de stichting op grotere afstand van de oorspronkelijk gecertificeerde aandelen komt te staan), is het raadzaam de bevoegdheid van de stichting
om dergelijke interne herstructureringen door te voeren nader uit te werken in de
statuten en de administratievoorwaarden. Ook dient de statutaire doelstelling van
de stichting zodanig te zijn dat zij ook aandelen in het kapitaal van andere vennootschappen in beheer kan houden. Maar belangrijker nog is dat de statuten en
de administratievoorwaarden specifieke aandacht besteden aan de gevolgen van
dergelijke herstructureringen voor de uitgegeven certificaten. Doorgaans wordt
namelijk voor ieder in beheer gehouden aandeel één certificaat uitgegeven en
wordt ten aanzien van dat certificaat een directe koppeling aan het daarvoor in
beheer gehouden aandeel aangebracht (bijv. met betrekking tot de nominale
waarde, de soort en de nummering). Als gevolg van de interne herstructurering
zullen de certificaten vervolgens gekoppeld moeten worden aan de aandelen die
54.
55.
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HOOFDSTUK 26

STICHTING DERDENGELDEN

26.3

daar in het kader van de herstructurering voor in de plaats treden. Om deze gevolgen
in goede banen te leiden en onduidelijkheden zo veel mogelijk te voorkomen, dient
in de statuten c.q. de administratievoorwaarden een adequate (zaaksvervangings)regeling te worden opgenomen.
26.3

Stichting Derdengelden

26.3.1

Algemeen

Notarissen vervullen in de transactiepraktijk naast de rol van adviseur in veel gevallen ook de rol van tussenpersoon. De koper van een goed stort de koopsom op
de rekening van een notaris, die de gelden (als tussenpersoon) gaat beheren voor
rekening van de koper, totdat de verkoper het verkochte goed rechtsgeldig heeft
geleverd, vanaf welk moment de gelden zullen worden gehouden voor rekening
van de verkoper. Op deze wijze wordt de koper beschermd tegen het risico dat de
verkoper vóór de levering van het verkochte goed, maar ná voldoening van de
koopsom door de koper zou failleren. Het omgekeerde geldt uiteraard, indien de
koper zou failleren ná de levering van het gekochte goed, maar vóórdat de koopsom
is voldaan. Eenzelfde taak vervult de advocaat bij onder meer de afwikkeling van
boedels, echtscheidingen en geschillen.
Alhoewel met de inschakeling van de notaris of advocaat als tussenpersoon wordt
voorkomen dat partijen bij een transactie met de nadelige gevolgen van elkaars
faillissement worden geconfronteerd, biedt het geen bescherming tegen een mogelijk
faillissement van de tussenpersoon.
In dit verband is in 1984 door de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen, dat
heeft geleid tot het gebruik van de Stichting Derdengelden.56 In dit arrest speelde
het volgende. Een koper had in verband met de aankoop van een onroerend goed
de koopsom daarvan gestort op de kantoorrekening van de betrokken notaris.
Vervolgens werd de notaris failliet verklaard, waarbij de vraag opkwam of de
koopsom, ondanks het faillissement van de notaris, aan de verkoper mocht worden
uitgekeerd. De Hoge Raad gaf in zijn arrest aan dat de koopsom tot het voor verhaal
vatbare vermogen van de notaris behoorde, zodat uitkering niet mogelijk was. De
Hoge Raad erkende echter wel de mogelijkheid om de koopsom buiten het faillissement van de notaris te houden, indien het bedrag zou worden gestort op een
afzonderlijke rekening ten name van de notaris en daarbij wordt vermeld dat de
notaris ten aanzien van deze rekening slechts fungeert als beheerder van de gelden
van zijn cliënten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie schreef vervolgens
– vooruitlopend op latere wetgeving – naar aanleiding van het voormelde arrest
haar leden voor om gelden van cliënten onder te brengen op een rekening ten name
van een stichting waarvan de notaris de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder
was, teneinde daarmee de gelden van cliënten te beschermen tegen een mogelijk
faillissement van de notaris. Deze stichting wordt ook wel aangeduid als Stichting
Derdengelden. Eenzelfde verplichting is voor advocaten vastgelegd in afdeling 6.5
van de Verordening op de advocatuur.
56.

HR 3 februari 1984, NJ 1984/752, m.nt. WMK, LJN AG4750 (Slis-Stroom).
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26.3.2

Wettelijke basis

De Stichting Derdengelden kent als zodanig geen wettelijke basis. Het gebruik van
de stichting als beheerder van gelden van derden vindt zijn grondslag in de beroepsregels van diverse beroepsorganisaties. Met de invoering van art. 25 Wet op het
notarisambt is binnen het notariaat echter de verplichting vervallen om de derdengeldenrekening ten name van een aparte stichting te stellen. In het voormelde artikel is namelijk expliciet opgenomen dat een ten name van de notaris gestelde
derdengeldenrekening als afgescheiden vermogen moet worden beschouwd, zodat
het gebruik van een aparte stichting niet meer noodzakelijk is. Voor advocaten
geldt thans wel nog de verplichting om een Stichting Derdengelden ter beschikking
te hebben. Deze verplichting is – zoals opgemerkt – opgenomen in de Verordening
op de advocatuur.
26.3.3

De rol van de stichting: tussenpersoon

Zoals gezegd, vervult de Stichting Derdengelden de rol van tussenpersoon in de
transactiepraktijk. Als gevolg van deze rol kunnen in beginsel twee fiduciaire verhoudingen worden onderscheiden, te weten de fiduciaire relatie tot de koper
enerzijds en die tot de verkoper anderzijds. Totdat aan de door de koper aangegeven
voorwaarden (waaronder het rechtsgeldig leveren van het verkochte goed) is voldaan,
zal de stichting immers de koopsom houden voor rekening en risico van de koper.
Na vervulling van deze voorwaarden zullen de gelden echter gehouden worden
voor rekening en risico van de verkoper.
De voormelde fiduciaire verhoudingen liggen besloten in een aantal verschillende
overeenkomsten. In de eerste plaats de overeenkomst van opdracht57 tussen de
koper en de advocaat. In deze overeenkomst ligt besloten ten aanzien van welke
transactie de koper de gelden aan de advocaat in beheer geeft. Ook zal daarin vermeld zijn onder welke voorwaarden de gelden niet langer voor de koper, maar
voor de verkoper zullen worden gehouden. Dit laatste kan worden aangemerkt als
een derdenbeding ten behoeve van de verkoper, die daarmee (indien en zodra aan
de gestelde voorwaarden is voldaan) nakoming (lees: uitbetaling van de koopsom)
kan vorderen van de advocaat.
Zoals hiervoor opgemerkt, is het echter met het oog op het risico van faillissement
van de advocaat niet gewenst dat de gelden direct in beheer bij de advocaat worden
gegeven. Daarom is een advocaat op grond van de Verordening op de advocatuur
verplicht een overeenkomst58 te sluiten met de Stichting Derdengelden. Op grond
van deze overeenkomst stelt de stichting zich ter beschikking van de advocaat en
verbindt zij zich ertoe om gelden van derden die aan hem worden toevertrouwd,
namens hem in beheer te nemen. Teneinde de positie van de koper respectievelijk
de verkoper te versterken, is in de overeenkomst voorts een onherroepelijk derdenbeding opgenomen, op grond waarvan de koper respectievelijk de verkoper (af han-

57.
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kelijk van de status van de transactie) uitbetaling van de gelden kan verzoeken.59
Afgezien van de mogelijkheid van de koper respectievelijk de verkoper om de advocaat direct (op grond van de met de advocaat gesloten overeenkomst van opdracht
respectievelijk het daarin opgenomen derdenbeding) om uitbetaling van de gelden
te verzoeken, heeft de koper respectievelijk de verkoper op deze manier de mogelijkheid om de stichting direct aan te spreken. In geval van faillissement van de
advocaat blijft dit onherroepelijk derdenbeding bestaan. Dit beding vormt daarmee
het sluitstuk in de bescherming van de transactiepartijen tegen een faillissement
van de betrokken advocaat.
Evenals bij certificering het geval is, heeft ook deze fiduciaire verhouding een gemengd karakter. Zo is de fiduciaire verhouding enerzijds contractueel vastgelegd
(in de overeenkomst van opdracht en de overeenkomst tussen de advocaat en de
stichting), anderzijds vindt zij haar grondslag in de statuten van de stichting.
Daarbij spelen met name de doelomschrijving en de bestuurlijke inrichting van
de stichting een belangrijke rol.60 Voor de algemene inhoud van deze bepalingen
verwijs ik graag naar de modelstatuten als bedoeld in art. 6.22 lid 10 Verordening
op de advocatuur.
26.4

Stichting als ‘civil law trust’

26.4.1

Algemeen

In deze paragraaf zal de trust als fiduciaire verhouding centraal staan. De trust is
een fiduciaire verhouding die wij als zodanig naar Nederlands recht niet kennen.
De trust is een rechtsfiguur die haar grondslag vindt in het common law en globaal
kan worden omschreven als de rechtsbetrekking die in het leven wordt geroepen
door de insteller van de trust (settlor), die in dat kader vermogen overdraagt aan de
beheerder van de trust (trustee), zulks ten behoeve van begunstigden (beneficiaries).
Daarbij heeft de trust fiduciaire trekken, zij het dat bij de trust het economisch
belang niet noodzakelijkerwijs toekomt aan de overdrager. In de trustovereenkomst
kunnen immers andere begunstigden dan de overdrager zelf zijn aangewezen.
Alhoewel het niet mogelijk is om naar Nederlands recht een trust in te stellen,61
biedt de Nederlandse wet in beginsel wel de mogelijkheid om een vergelijkbare
civielrechtelijke rechtsbetrekking te creëren met behulp van de stichting. Alvorens
nader op dit gebruik van de stichting in te gaan, zal kort aandacht worden besteed
aan de kenmerken en mogelijkheden van de common law trust.
59.

60.

61.

Teneinde te voorkomen dat voor de geldigheid van het derdenbeding steeds een expliciete aanvaarding van de derde nodig is, is in art. 3 van de Modelovereenkomst opgenomen dat het indienen
van een verzoek tot uitbetaling wordt aangemerkt als een impliciete aanvaarding van het beding.
Daarbij is met name van belang dat in de statuten moet worden opgenomen dat het bestuur van
de stichting uit ten minste twee personen dient te bestaan, zulks in combinatie met een tweehandtekeningenstelsel. Op deze wijze wordt voorkomen dat een tot het bestuur behorende advocaat
zelfstandig over de gelden kan beschikken en daarmee in de verleiding zou kunnen komen met
de gelden te frauderen.
Overigens merk ik op dat onder voorwaarden (buitenlandse) trustvormen in Nederland wel erkend
worden. De regels omtrent erkenning van trusts zijn opgenomen in het Haags Trustverdrag 1985
(Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts; ’s-Gravenhage 1 juli 1985, Trb.syst. 27 (1985), nr. 1-2; Trb. 1985/141 en Trb. 1996/9, i.w.tr. 1 januari 1992).

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EN ANDERE FIDUCIAIRE VERHOUDINGEN

463

26.4

STICHTING ALS ‘CIVIL LAW TRUST’

26.4.2

Kenmerken en mogelijkheden van de common law trust

De trust wordt gekenmerkt door een grote mate van vrijheid. De settlor en de trustee
hebben in principe de mogelijkheid de fiduciaire verhouding tussen hen contractueel zodanig vast te leggen dat zij passend is voor de specifieke situatie. Als gevolg
hiervan bestaat een grote verscheidenheid aan trustvormen in diverse jurisdicties.62
De belangrijkste trustvormen kunnen globaal als volgt worden beschreven:
– de revocable trust;
– de irrevocable trust;
– de fixed trust; en
– de discretionary trust.
Bij een revocable trust heeft de settlor contractueel de bevoegdheid de fiduciaire verhouding ongedaan te maken en daarmee de overgedragen vermogensbestanddelen
terug te krijgen. Bij de irrevocable trust heeft de settlor deze bevoegdheid niet, zodat
hij de vermogensbestanddelen slechts kan verkrijgen, indien hij behoort tot de
kring van begunstigden.
De fixed trust is de trustvorm waarbij de settlor de bevoegdheid van de trustee in meer
of mindere mate heeft beperkt. De settlor heeft bij de fixed trust in de trustovereenkomst in beginsel (zeer) concrete instructies gegeven aan de trustee. Daarbij kan
gedacht worden aan het vastleggen van de kring van begunstigden, de omvang van
ieders begunstiging en de voorwaarden waaronder tot overdracht mag worden
overgegaan. Bij een discretionary trust worden deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk toegekend aan de trustee, zodat de trustee binnen de gestelde grenzen vrij is
om invulling te geven aan zijn bevoegdheid tot overdracht van de geschonken
goederen.
26.4.3

Van common law naar civil law

Een civielrechtelijk equivalent van de trust (althans tot op zekere hoogte) kan in
Nederland worden gevonden in het doen van een schenking aan een stichting onder
de last om de geschonken goederen onder bepaalde voorwaarden over te dragen
aan een of meer begunstigden.
Evenals bij de hiervoor reeds besproken fiduciaire verhoudingen, heeft ook deze
fiduciaire verhouding een contractuele grondslag, namelijk de overeenkomst van
schenking. Als gevolg van deze contractuele grondslag en het feit dat de over te
dragen goederen niet voortkomen uit commerciële activiteiten van de stichting
zelf, kwalificeren de overdrachten door de stichting aan de begunstigden niet als
uitkeringen in de zin van het uitkeringsverbod. De stichting heeft immers de contractuele verplichting (in de vorm van de aan haar opgelegde last) om de geschonken
goederen aan hen over te dragen. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat –
gezien het karakter van de last – de verplichting in beginsel niet afdwingbaar is
door de begunstigde (ook wel: lastbevoordeelde). Hieraan zal nog nadere aandacht
worden besteed in par. 26.4.4.1.
62.
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Afgezien van de dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen in titel 3 van Boek
7 BW, geldt ook hier het beginsel van contractsvrijheid. Dit biedt de mogelijkheid
om – evenals bij de common law trust – de fiduciaire verhouding op de concrete
situatie toe te spitsen. In de navolgende paragraaf zal nadere aandacht worden
besteed aan de belangrijkste bepalingen die in dit verband dienst kunnen doen.
Daarbij zal met name aansluiting worden gezocht bij de in par. 26.4.2 genoemde
trustvormen.
26.4.4

Inhoud van de schenkingsovereenkomst

26.4.4.1 Lasten
De schenker kan bij de schenking bepaalde verplichtingen opleggen aan de begiftigde (de stichting). Deze verplichtingen worden ook wel aangeduid als ‘lasten’. De
last vormt een belangrijk onderdeel van de schenkingsovereenkomst, aangezien
hierin het fiduciaire karakter van de rechtsverhouding is gelegen. De schenker zal
immers de stichting een of meer lasten opleggen om het geschonken vermogen
aan een of meer personen (lastbevoordeelden) over te dragen. Daaruit volgt dat de
stichting weliswaar in juridische zin eigenaar (rechthebbende) is van de aan haar
geschonken goederen, maar dat zij deze eigendom houdt ten gunste van de lastbevoordeelden.
Een van de kenmerken van een schenking is dat de vermogensverschuiving om niet
dient plaats te hebben.63 Met andere woorden, de schenker mag in beginsel geen
tegenprestatie bedingen. Dit om niet-vereiste houdt evenwel niet in dat door de
schenker aan de begiftigde geen verplichtingen mogen worden opgelegd. De vermogensverschuiving zal in beginsel als schenking blijven kwalificeren, indien de
schenker door de nakoming niet in zijn vermogen gebaat wordt. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien de lastbevoordeelde en de schenker niet dezelfde persoon zijn.
Maar ook indien het vermogen van de schenker wel is gebaat bij de nakoming van
de last, behoeft dit niet direct te betekenen dat er geen sprake is van een schenking.
Waar in dit verband de grenzen liggen, is niet eenduidig te bepalen en zal van geval
tot geval moeten worden bezien.64
In verband met het bovenstaande moet overigens worden opgemerkt dat de last
wordt gekenmerkt door het feit dat in beginsel – voor zover contractueel niet
anders is bedongen – de schenker noch de lastbevoordeelde nakoming van de last
kan vorderen. Met het oog op deze onafdwingbaarheid is in art. 7:184 lid 1 BW
overigens wel bepaald dat, indien de begiftigde in verzuim is met de voldoening
van een hem bij de schenking opgelegde verplichting waarvan de schenker noch
een derde (zoals de lastbevoordeelde) nakoming kan vorderen, iedere belanghebbende vernietiging van de schenking kan vorderen. Hiermee wordt aan de schenker
en de lastbevoordeelde toch in enige mate een middel geboden om de begiftigde
tot nakoming te bewegen.

63.
64.

Art. 7:175 lid 1 BW.
Van Straaten 2005, p. 17 e.v.
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26.4.4.2 Voorwaarden
Naast lasten kunnen aan een schenking ook voorwaarden worden verbonden.
Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen opschortende en ontbindende
voorwaarden. Bij een opschortende voorwaarde komt de schenking pas tot stand,
indien en zodra de voorwaarde is vervuld. In geval van een ontbindende voorwaarde
komt de schenking direct tot stand, maar wordt zij echter ontbonden, indien en
zodra de voorwaarde wordt vervuld.
Een opschortende voorwaarde kan met name een goede dienst bewijzen, indien
de fiduciaire verhouding slechts in bepaalde gevallen gewenst is, bijvoorbeeld in
geval van faillissement of bewind over het vermogen van de schenker (‘asset protection’).65 Daarnaast kan worden gedacht aan de schenking onder opschortende
voorwaarde van overlijden. Bij het overlijden zal het geschonken vermogen van
rechtswege toekomen aan de stichting, die vervolgens op grond van de haar opgelegde lasten zal moeten overgaan tot overdracht aan de lastbevoordeelden. Deze
schenkingsvorm kan worden gebruikt als alternatief voor (testamentaire) vererving.
Daarbij moet uiteraard wel worden opgemerkt dat een schenking terzake des doods
op grond van het bepaalde in art. 7:177 lid 1 BW in persoon door de schenker moet
worden aangegaan en bovendien moet worden vastgelegd in een notariële akte.
Door het opnemen van een ontbindende voorwaarde kan worden bereikt dat de
fiduciaire verhouding in bepaalde gevallen van rechtswege wordt teruggedraaid.
Een dergelijke voorwaarde kan – evenals de opschortende voorwaarde – goed
worden ingezet in het kader van asset protection. Daarbij kan men denken aan het
opnemen van de ontbindende voorwaarde dat het gevaar waartegen het vermogen
moest worden beschermd is geweken, bijvoorbeeld doordat het faillissement of
bewind over het vermogen van de schenker is geëindigd. Ook hier geldt dat bij het
gebruik van dergelijke ontbindende voorwaarden rekening moet worden gehouden
met de actio pauliana van art. 3:45 BW. Een meer algemeen toegepaste ontbindende
voorwaarde betreft de ontbindende voorwaarde van herroeping. Daaraan zal –
gezien het meer specifieke karakter van deze voorwaarde – in de navolgende paragraaf nader aandacht worden geschonken.
26.4.4.3 Een specifieke ontbindende voorwaarde: herroepelijkheid
Hiervoor is reeds gesproken over de revocable trust. Tot 1 januari 2003 was het niet
mogelijk de civielrechtelijke tegenhanger van deze trustvorm naar Nederlands
recht te creëren. In art. 1703 BW (oud) was immers expliciet opgenomen dat een
schenking onherroepelijk was. Deze bepaling is echter in de huidige wet niet meer
opgenomen, als gevolg waarvan – mits dit recht bij het doen van de schenking
expliciet bedongen is – thans een herroepelijke schenking tot de mogelijkheden
behoort. Deze herroepelijkheid wordt in de schenkingsakte vormgegeven door het
opnemen van de ontbindende voorwaarde van herroeping. Een dergelijke voorwaar65.
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Ik merk volledigheidshalve op dat het gebruik van een dergelijke opschortende voorwaarde mogelijk
paulianeus kan zijn (art. 3:45 BW), indien de benadeling van schuldeisers ten tijde van de voorwaardelijke schenking reeds voorzienbaar is.
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de heeft een potestatief karakter, hetgeen inhoudt dat de vervulling van deze
voorwaarde af hankelijk is van de enkele wil van de schenker. Daarmee komt de
vraag op hoe de mogelijkheid van herroeping zich verhoudt tot het leerstuk van
de potestatieve voorwaarde. Alhoewel in de huidige wet geen expliciet verbod66 op
een potestatieve voorwaarde is opgenomen, is ook naar huidig recht een potestatieve voorwaarde niet zonder meer toegestaan. Een potestatieve voorwaarde is
thans nog steeds verboden, indien de voorwaarde in strijd is met het wezen der
verbintenis.67 Daarmee wordt in beginsel gedoeld op de opschortende potestatieve
voorwaarde. Bij een dergelijke voorwaarde komt de verbintenis immers pas tot
stand op het moment dat de schenker dit aangeeft. Tot die tijd heeft de schenker
zich nog nergens toe verbonden, zodat ook geen sprake kan zijn van een verbintenis.
Bij de ontbindende potestatieve voorwaarde is mijns inziens geen sprake van strijd
met het wezen der verbintenis, aangezien in dat geval wel degelijk een verbintenis
tot stand komt. Het feit dat de verbintenis op een later moment ongedaan gemaakt
kan worden, doet immers niet af aan het tot dat moment bestaan van de verbintenis.68
Een ander punt van aandacht in geval van herroeping is de vraag wat de gevolgen
zijn van de vervulling van de ontbindende voorwaarde. Op grond van het bepaalde
in art. 3:38 BW geldt dat de vervulling van de voorwaarde geen terugwerkende
kracht heeft. De verbintenis wordt derhalve pas ontbonden per het moment van
het in vervulling gaan van de voorwaarde (ex nunc). Als gevolg van de ontbinding
zullen de goederen in beginsel van rechtswege teruggaan naar de schenker.69 Dit
vloeit voort uit het bepaalde in art. 3:84 lid 4 BW, waarin is bepaald dat de toenmalige levering van de geschonken goederen aan dezelfde ontbindende voorwaarde
is onderworpen. Dit kan vanzelfsprekend wel problemen geven voor de begiftigde
(in casu: de stichting) of derden aan wie de geschonken goederen inmiddels zijn
vervreemd (in casu: de begunstigden). Op grond van het nemo plus-beginsel70 heeft
de stichting de geschonken goederen immers enkel onder dezelfde ontbindende
voorwaarde kunnen vervreemden, zodat ook derden – behoudens de derdenbescherming van art. 3:86 BW – met gevolgen van de herroeping zullen worden
geconfronteerd. Indien en voor zover de stichting al is overgegaan tot het uitvoeren
van de lasten en derhalve tot het overdragen van goederen aan de begunstigden,
zal het voormelde gevolg van herroeping in beginsel niet gewenst zijn. Ter voorkoming van dit effect kan het van belang zijn dat wordt opgenomen dat in geval van
herroeping, slechts die goederen terugkeren welke nog niet conform de last zijn
overgedragen.

66.
67.
68.
69.

70.

In het NBW is art. 1292 BW (oud) niet overgenomen.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2011/175.
Mellema-Kranenburg 2004, p. 39-42.
Partijen kunnen ervoor kiezen contractueel te bepalen dat het intreden van de ontbindende voorwaarde geen goederenrechtelijke werking heeft, maar slechts leidt tot een ongedaanmakingsverplichting als bedoeld in art. 6:24 BW.
Voluit: Nemo plus iurus transferre potest quam ipse habeat. Vertaald: Niemand kan meer rechten
overdragen dan hij zelf heeft.
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Hoofdstuk 27
Maatschappelijke ondernemingen
Mr. S. Laseur-Eelman en mr. A.H. Mars

27.1

Maatschappelijke ondernemingen – vooraf

27.1.1

Inleiding en definitie

‘Maatschappelijke onderneming’ is een term die in de praktijk vaak voorkomt.
Wat wordt daar nu precies onder verstaan?
Dit hoofdstuk gaat uit van het uitgangspunt dat een onderscheid wordt gemaakt
tussen de rechtspersoon zelf en de onderneming (of organisatie of instelling) die
de rechtspersoon in stand houdt. Dit onderscheid tussen de rechtspersoon en de
onderneming zien we ook terug in het vennootschapsrecht: een onderneming is
‘verbonden’ met de vennootschap (art. 2:140/art. 2:250 lid 2 BW). Met name in de
sectorwetgeving waarop we in dit hoofdstuk nader ingaan is dit onderscheid relevant
en kenmerkend voor het semi-publiek ondernemingsrecht.
In het door het kabinet in 2008 ingediende wetsvoorstel Wet maatschappelijke
onderneming werd voorgesteld te komen tot de toevoeging van de maatschappelijke
onderneming als een modaliteit van de vereniging en de stichting.1 Dit wetsvoorstel
ging ervan uit dat een maatschappelijke onderneming in stand zou worden gehouden door een rechtspersoon. De maatschappelijke onderneming zou dan de onderneming of de instelling zijn waarin de maatschappelijke en economische activiteiten
worden ontplooid door de rechtspersoon. Dit wetsvoorstel werd in 2013 wegens
hevige kritiek ingetrokken. Na intrekking van dit wetsvoorstel is het omtrent de
wettelijke verankering van (het begrip van) maatschappelijke ondernemingen enige
tijd stil geweest.2 In het regeerakkoord 2017 is opgenomen dat aandacht wordt
besteed aan de invoering van ‘passende regels en meer ruimte voor ondernemingen
met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld’.3

1.

2.

3.

Kamerstukken II 2008/09, 32003, 1-2 (Wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke
onderneming) en Kamerstukken II 2012/13, 32003, 7.
Alhoewel de discussie over de juridische vormgeving van maatschappelijke ondernemingen door
het rapport Een lastig gesprek van de Commissie Halsema, gepubliceerd in 2013, actueel bleef. Dit
rapport, waarin onder meer werd ingegaan op hiaten in de semipublieke sector(wetgeving), leidde
tot het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur
en de raad van commissarissen van rechtspersonen), Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2. Dit wetsvoorstel bevat met name een harmonisatie van het rechtspersonenrecht door generieke bepalingen/voorschriften voor alle rechtsvormen. Voor maatschappelijke ondernemingen wordt evenwel nog geen
ideale rechtsvorm gecreëerd in dit wetsvoorstel.
‘Vertrouwen in de toekomst’, Regeerakkoord 2017-2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 10 oktober 2017, p. 33.
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Hiermee lijkt wederom ruimte te ontstaan voor de ontwikkeling van regelgeving
voor maatschappelijke ondernemingen.4
Dat maakt ook dat de vraag (weer) opkomt: wanneer is sprake van maatschappelijke
doelen? Oftewel: wanneer is een onderneming of organisatie nu ‘maatschappelijk’?
Met ‘maatschappelijk’ doelt men doorgaans op dienstverlening of een activiteit die
voor de samenleving als geheel wenselijk is:
‘De publieke taak of het publieke belang behoort in een maatschappelijke
onderneming in verhouding tot andere activiteiten en belangen dominant
te zijn. Die publieke taak of dat publieke belang bepaalt dan ook de
identiteit van de maatschappelijke onderneming, zal doorgaans zijn opgenomen in het statutaire doel van de rechtspersoon waarin de maatschappelijke onderneming is georganiseerd en doorwerken in het ondernemingsbelang van die rechtspersoon.’5
Uiteraard is de ‘publieke taak’ of het ‘publiek belang’ een ruim en open begrip.
Als publieke taak of publiek belang kunnen worden gezien die belangen waarvan
de grondwetgever heeft gemeend dat daar voor de overheid een publieke (wettelijke)
taak is weggelegd. Voorbeelden daarvan zijn de bevordering van sociale grondrechten als het leefmilieu (art. 21 Grondwet en sectorwetgeving), de volksgezondheid
(art. 22 Grondwet) en het onderwijs (art. 23 Grondwet en sectorwetgeving). Ook
activiteiten als bijvoorbeeld volkshuisvesting (art. 22 Grondwet en Woningwet),
cultuur (Wet op het specifiek cultuurbeleid), kinderbescherming en jeugdzorg
(Jeugdwet) of publieke media (Mediawet 2008) worden wel als ‘maatschappelijk’
aangeduid. Wat het publiek of algemeen belang is, is echter fluïde en zal altijd
naar plaats, tijd en persoon verschillen.6
Als iets ‘maatschappelijk’ is, wil dat overigens nog niet zeggen dat de overheid op
dat terrein een eigen wettelijke taak heeft, laat staan verplicht is de uitoefening
van die taak (deels) te bekostigen. Kerkelijke instellingen vervullen wel een maatschappelijke rol, maar worden gewoonlijk niet bekostigd door de overheid. Betaald
voetbalorganisaties kunnen voor de (lokale) samenleving een bindende kracht
4.

5.
6.
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Nederland loopt in Europees perspectief achter in de ontwikkeling van een passende rechtsvorm
voor maatschappelijke ondernemingen. Veel Europese landen kennen al een speciale rechtsvorm.
Zo kent het Verenigd Koninkrijk de Community Interest Company (CIC) en Duitsland de Gemeinnützige GmbH, zie ook E.R. Helder, ‘Een rechtsvorm voor de maatschappelijke onderneming:
hoever zijn we?’, O&F 2017 (25) 1, p. 88. In enkele sectoroverstijgende wetten is wel een aantal
malen een poging gedaan om te komen tot een meer algemene regeling. De bestuurlijke betrokkenheid van de overheid en/of de wijze van bekostiging spelen daarbij doorgaans een doorslaggevende rol. Zo spreekt art. 91 lid 1 onderdeel d Comptabiliteitswet 2001 over rechtspersonen met
een wettelijke taak, maakt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector gebruik van criteria als ‘overwegende publieke bekostiging’, ‘openbaar gezag’,
‘publiek belang’ of ‘wettelijke taak’ en wordt in het mededingings- en aanbestedingsrecht ook wel
het ‘publieke taak-criterium’ gebezigd. De Algemene wet inzake rijksbelastingen kiest op zijn beurt
voor het beogen van een ‘algemeen nut’ of het behartigen van een ‘sociaal belang’. Dit heeft echter
nog niet geleid tot een definitief en algemeen aanvaarde omschrijving en/of passende rechtsvorm
daarvoor.
J. de Jongh, A. Schild & L. Timmerman, Naar maatschappelijke varianten van de rechtsvormen in Boek 2
BW (Preadvies), NJV 2010, p. 193-197.
Dat maakt dit bij uitstek een politiek geladen idee en de opzet en behandeling van een wetsvoorstel
ter verdere inrichting daarvan – conform het regeerakkoord 2017 – zal de nodige toelichting
moeten gaan geven.
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hebben, maar worden geacht zelf hun broek op te houden. Ook is de eventuele
winstgerichtheid van een rechtspersoon geen doorslaggevende factor voor het label
‘maatschappelijk’.7 Energiebedrijven richten zich op duurzaamheid. Social of local
entrepeneurship kan van grote waarde zijn voor de sociale cohesie in een wijk, dorp
of stad. Andersom geldt dat ook. Het ontvangen van een subsidie wil nog niet
zeggen dat de te verrichten activiteit zelf maatschappelijk is. Innovatie- en andere
economische subsidies hebben bijvoorbeeld als doel het bevorderen van de werkgelegenheid en de economische concurrentiekracht op lange termijn, maar de te
verrichten activiteit hoeft niet ‘maatschappelijk’ te zijn.
De continuïteit van de maatschappelijke onderneming is ook niet per definitie afhankelijk van subsidies en donaties; de activiteiten zelf dienen ook voldoende inkomsten te genereren – er is immers sprake van een onderneming. De term
‘maatschappelijke onderneming’ dient ook niet verward te worden met de term
social enterprise. Deze term is geïntroduceerd voor organisaties die volbloed ondernemingsactiviteiten verrichten, gericht op het maatschappelijk belang, dus feitelijk
commerciële ondernemingen die een maatschappelijke meerwaarde beogen.8
Het voorgaande maakt helder dat de maatschappelijke onderneming vele gedaanten
kent. Dat heeft ook betekenis voor de definitie van ‘maatschappelijke onderneming’.
In de Toolkit Toezicht Publieke Veld 2012 is dit door het Nationaal register voor
Commissarissen en Toezichthouders ondervangen met de volgende definitie van
‘maatschappelijke onderneming’:
‘De door een rechtspersoon, die kwalificeert als maatschappelijke organisatie, in stand gehouden maatschappelijke onderneming. Af hankelijk
van de sector kan de maatschappelijke onderneming een organisatie, locatie of andersoortige bundeling van kapitaal en personen zijn, al dan
niet gecombineerd met een toelating, een subsidie, vergunning of erkenning/keurmerk’.9
Deze omschrijving hanteren wij ook als uitgangspunt voor het vervolg van dit
hoofdstuk. Maatschappelijke ondernemingen worden veelal in stand gehouden
door stichting of vereniging. Een enkele keer wordt wel gebruik gemaakt van een
andere rechtsvorm, zoals een coöperatie of een B.V. De voornaamste reden om te
kiezen voor de stichting of vereniging is gelegen in het karakter van deze rechtsvormen: minder commercieel en niet gericht op het uitkeren van winst aan leden
of aandeelhouders. Ook veel toelatings-, subsidie- of vergunningsvoorwaarden
stellen vaak de eis dat de maatschappelijke onderneming in stand wordt gehouden
door een stichting of vereniging.

7.
8.
9.

Vergelijk op dit punt ook de Community Interest Company (CIC) uit het Verenigd Koninkrijk, waar
winstuitkeringen wel degelijk mogelijk zijn.
E.R. Helder, ‘Een rechtsvorm voor de maatschappelijke onderneming: hoever zijn we?’, O&F 2017
(25) 1, p. 86.
Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders, Toolkit Toezicht in het publieke veld, Den
Haag 2012.
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27.1.2

Het is een vlechtwerk

In dit hoofdstuk bespreken wij de volgende sectoren: filantropie (par. 27.2), cultuur
(par. 27.3) , onderwijs (par. 27.4), gezondheidszorg (par. 27.5) en volkshuisvesting
(par. 27.6). Per sector gaan we kort in op de relevante wet- en regelgeving, de activiteiten, het besturingsmodel, de regeling van medezeggenschap en benoemen wij
soms nog enkele bijzonderheden. De focus ligt op de bestuurlijke vormgeving en
inrichting van de stichtingen en verenigingen die in deze sectoren actief zijn en
in mindere mate op het externe toezicht. De wijze van bekostiging en financiering
of de rechtsverhouding met ‘klanten’ komen niet aan bod.
Bij de vormgeving van de rechtspersoon die de maatschappelijke onderneming in
stand houdt, is niet alleen het algemene verenigings- en/of stichtingenrecht zoals
opgenomen in Boek 2 BW relevant. Voor elke sector geldt dat de bestuurlijke
vormgeving en inrichting een vlechtwerk is bestaande uit de algemene en bijzondere sectorwet- en regelgeving en soft law in de zin van keurmerken, governanceen gedragscodes of ‘sectorakkoorden’. Ook kan de fiscale behandeling van rechtspersonen relevant zijn (denk aan de ANBI-regelgeving) of het jaarrekeningenrecht.
Gezamenlijk vormen zij een vlechtwerk op basis waarvan rechtspersonen maatschappelijk kunnen (en soms: mogen) ondernemen en op basis waarvan hun besturingsmodel moet worden ingericht. Dit besturingsmodel komt onder meer terug
in de statuten van de rechtspersoon die de maatschappelijke onderneming in stand
houdt en in de interne reglementen.
Maatschappelijke ondernemingen verkrijgen hun middelen doorgaans voor een
groot deel van derden.10 Goede doelen ontvangen gelden van donateurs, onderwijsorganisaties worden bekostigd door het Rijk, woningcorporaties hebben recht op
huurpenningen en zorginstellingen worden betaald door zorgverzekeraars uit de
zorgpremies van verzekerden of op basis van contracten met lokale overheden.
Om te bewaken dat de publieke belangen worden beschermd, de kwaliteit van de
maatschappelijke activiteiten wordt geborgd en de financiële middelen rechtmatig
en doelmatig worden verkregen en besteed, kennen diverse sectorwetten een uitgewerkt stelsel van extern toezicht door de overheid of verplichte vormen van
zelfregulering. Met het oog op de bevordering van de autonomie, de beperking van
de externe toezichtslast en de versterking van de professionaliteit van het bestuur
worden voorts in veel sectoren eisen gesteld aan het besturingsmodel van die
rechtspersonen die een maatschappelijke onderneming in stand houden. Het idee
is dat goed functionerend intern toezicht het vertrouwen in het functioneren van
de maatschappelijke onderneming versterkt.11 In die maatschappelijke sectoren
waar de wet- en regelgeving (nog) geen eisen stellen aan het besturingsmodel, zijn
vaak de uitgangspunten voor het besturingsmodel beschreven in branchecodes of
keurmerken. Dergelijke branchecodes voor goed bestuur vervullen in de situaties

10.

11.
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Zoals hiervoor gezegd, geldt evenwel dat de maatschappelijke ondernemingen ook zelf – aan de
hand van die verkregen middelen – in staat moeten zijn de onderneming te exploiteren. De continuïteit van de maatschappelijke onderneming is niet volledig af hankelijk van de door derden
verkregen middelen, de activiteiten zelf dienen ook voldoende inkomsten te genereren.
Ministerie van BZK, Toezicht in vertrouwen, vertrouwen in toezicht, Den Haag 2006.
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dat er wel een wettelijke regeling is, vaak een aanvullende rol. Soms stelt de sectorwetgeving de toepassing en naleving van branchecodes ook (aanvullend) verplicht.
27.1.3

Goed bestuur en toezicht

De diverse (wettelijk) uitgewerkte besturingsmodellen hebben met elkaar gemeen
dat ze uitgaan van een scheiding tussen de functies bestuur en intern toezicht.
Personen die belast zijn met de functie bestuur kunnen niet intern toezichthouder
zijn en andersom.
In de praktijk kunnen drie besturingsmodellen worden onderscheiden: (1) het bestuur/directie-model, (2) het one tier model en (3) het raad van toezicht-model (two
tier).
Besturingsmodellen scheiding functies bestuur en intern toezicht

Ad 1. In het bestuur/directie-model vormt het statutaire bestuur het bestuur in de
zin van Boek 2 BW. Het bestuur fungeert in de praktijk als (intern) toezichthouder
(als bedoeld in de sectorwetgeving of sector branche code) en houdt toezicht op de
directie, die is belast met de dagelijkse gang van zaken. De directieleden zijn
werknemers die geen statutaire positie hebben (zij zijn bijvoorbeeld op grond van
een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaam voor de
rechtspersoon), maar werken op basis van een mandaat en civielrechtelijke volmacht.
Ad 2. In het one tier model zijn de functies van bestuur en intern toezicht functioneel gescheiden binnen één orgaan. De functies van bestuur en toezicht worden
hierbij gekoppeld aan personen in plaats van aan organen, doorgaans door een
scheiding in uitvoerende (dagelijkse) bestuurders en niet-uitvoerende of toezichthoudende (algemene) bestuurders. Kenmerk van het one tier model is dat het bestuur
als geheel, dat wil zeggen de uitvoerende en toezichthoudende bestuurders geza-
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menlijk, bestuurlijk eindverantwoordelijk is (collectief).12 De toezichthoudende
bestuurders (non-executives) houden toezicht op de uitvoerende bestuurder(s). De
uitvoerende bestuurder(s) (executives) maakt/maken deel uit van het statutaire bestuur, heeft/hebben een eigen rol en kan/kunnen handelen op basis van eigen statutaire bevoegdheden. Ondanks de toezichthoudende taak van de toezichthoudende
bestuurders, zijn de toezichthoudende bestuurders op grond van de wet toch belast
met een deel van de bestuurstaken, waaronder het vaststellen van meerjarenbeleidsplannen, begrotingen, de jaarrekening en het bestuursverslag. Het one tier
model kent thans nog geen wettelijke basis. Met het wetsvoorstel Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen (‘Wetsvoorstel’) wordt deze wettelijke basis wel gelegd.13
Ad 3. In het raad van toezicht-model (two tier) zijn de functies van bestuur en intern
toezicht functioneel en organiek gescheiden en worden deze functies uitgeoefend
door twee afzonderlijke juridische organen binnen de rechtspersoon. Het bestuur
is onvoorwaardelijk en voor het geheel belast met het besturen van de rechtspersoon
en daarmee eindverantwoordelijk voor het te voeren bestuur en de gang van zaken
binnen de rechtspersoon. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het houden
van toezicht op het bestuur en op de gang van zaken. Het bestuur legt over het
gevoerde bestuur verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurders
hebben doorgaans een arbeidsrechtelijke relatie met de betreffende rechtspersoon.
De raad van toezicht treedt namens de rechtspersoon op als werkgever van de bestuurder. De raad van toezicht voert beoordelingsgesprekken en dergelijke met de
bestuurders namens de rechtspersoon.
Daar waar in de afgelopen jaren de keuze voor het bestuursmodel over het algemeen
vrij was, wordt in steeds meer sectorwetgeving de voorkeur uitgesproken voor het
raad van toezicht-model. In enkele sectorale wetgeving is de organieke scheiding
van de functies bestuur en intern toezicht zelfs verplicht voorgeschreven (zie
hierna).
27.1.4

Besturingsmodel bij de vereniging

Hiervoor is weergegeven welke verschillende modellen gehanteerd kunnen worden
voor de inrichting van de scheiding tussen de functies bestuur en toezicht. Bij een
vereniging geldt uiteraard op grond van Boek 2 BW ook nog dat sprake is van de
algemene vergadering als rechtspersonenrechtelijk orgaan. Het bestuur is autonoom,
maar de algemene vergadering bepaalt de reikwijdte van de activiteiten van de
vereniging (de ‘buitenschil’) en benoemt en ontslaat de bestuurders. Als gevolg
daarvan kan bij verenigingen de vraag worden gesteld of een afzonderlijk toezichthoudend orgaan nog noodzakelijk is of dat de algemene vergadering (of ledenraad)
kan optreden als intern toezichthouder. Dit laatste is in de praktijk vooral af han12.

13.
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Het bestuur als geheel blijft ook bevoegd om de rechtspersoon in het rechtsverkeer te vertegenwoordigen. Dat kan niet worden uitgesloten. Wel kan in aanvulling daarop aan alleen de uitvoerend
bestuurder de bevoegdheid worden verleend zelfstandig ook de rechtspersoon te vertegenwoordigen
(ook passend bij de uitvoerende taak van de uitvoerend bestuurder).
Artikel 9a lid 1 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur
en de raad van commissarissen van rechtspersonen), Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2.
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kelijk van bijvoorbeeld het karakter van de vereniging, de omvang van het ledenbestand en de ledenbetrokkenheid, maar ook de voorschriften die door toepasselijke
wet- en regelgeving worden geëist.14
27.1.5

Taak bestuurders en intern toezichthouder

De taak van de bestuurders c.q. personen belast met de dagelijkse leiding bij
maatschappelijke ondernemingen is het besturen van de rechtspersoon. De term
‘besturen’ is een brede term, daaronder valt eigenlijk al hetgeen niet aan andere
organen is opgedragen.15
De taak van de intern toezichthouder bij maatschappelijke ondernemingen kan
worden afgeleid van de taak van een commissaris van een vennootschap. Hij heeft
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming (vgl.
art. 2:140/art. 2:250 lid 2 BW). Hij dient het bestuur voorts met raad terzijde te
staan. In het Wetsvoorstel wordt een wettelijke basis geïntroduceerd voor het raad
van toezicht-model voor verenigingen en stichtingen.16 Daarbij wordt tevens de
omschrijving van de taak van de raad van commissarissen van rechtspersonen
wettelijk verankerd, aansluitend bij de hiervoor aangehaalde bepalingen voor B.V.’s
en N.V.’s.
De bestuurders en intern toezichthouders zijn tegenover de rechtspersoon gehouden
tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Bestuurders kunnen op grond van het
bepaalde in art. 2:9 BW reeds aangesproken worden op een onbehoorlijke vervulling
van hun taak door de rechtspersoon. Het Wetsvoorstel verankert dat ook intern
toezichthouders door de rechtspersoon kunnen worden aangesproken wegens een
onbehoorlijke vervulling van hun taak.17 De toets is daarbij voor bestuurders en
toezichthouders dezelfde: is sprake van een ernstig persoonlijk verwijt; had ieder
redelijk handelend bestuurder/intern toezichthouder op dezelfde wijze gehandeld.18

14.

15.

16.
17.

18.

Juridisch gezien is het mogelijk om de taken van de intern toezichthouder zoals beschreven in de
sectorwetgeving (met uitzondering van woningcorporaties, zie ook par. 27.5) te beleggen bij de algemene vergadering. Echter zien we in de praktijk dat bij de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs (zie art. 18a Wet op het primair onderwijs en art. 17a Wet op het voortgezet onderwijs)
wordt aangehouden dat sprake dient te zijn van onaf hankelijk intern toezicht. De vraag is of dit
onaf hankelijkheid ten opzichte van de bestuurder(s) betekent, of onaf hankelijkheid ten opzichte
van de volledige organisatie (inclusief de leden). Dat laatste zou namelijk in die visie betekenen
dat de leden – die uiteraard ook een eigen belang hebben bij de activiteiten van een vereniging
– niet ook als (onaf hankelijk) intern toezichthouder zouden kunnen optreden. Juridisch zien wij
hiervoor juist wel mogelijkheden, ook in het kader van eenvoud van het bestuurlijk model.
Zie ook art. 2:9 lid 1 BW, waarin is bepaald dat ‘tot de taak van de bestuurder behoort alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld’.
Art. 11 Wetsvoorstel, zie Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2.
Art. 11b Wetsvoorstel, zie Kamerstukken II 2015/16, 34491, 2. Overigens kunnen intern toezichthouders thans ook via art. 2:9 BW persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wegens ‘onbehoorlijk
toezicht’.
Dit wordt vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval en is daarmee zeer casuïstisch.
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27.2

Filantropische sector

27.2.1

Inleiding

Filantropie wordt wel omschreven als ‘het vrijwillig geven van geld, goederen of
inspanning door individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven primair ten behoeve van algemeen nuttige doelen’.19 Filantropische instellingen zetten zich in
voor het algemeen belang en de maatschappij in de meest brede zin van het woord
en proberen hierbij waar mogelijk en in relatie tot hun missie en doelstellingen
in te spelen op maatschappelijke noden en behoeften.20 In de praktijk wordt wel
een onderscheid gemaakt tussen fondsenwervende instellingen die actief geld inzamelen van particuliere en institutionele donateurs voor een goed doel, vermogensfondsen met een eigen vermogen en/of structurele inkomstenbron die daaruit
steun bieden aan individuen, projecten en organisaties ten behoeve van het algemeen belang en kerkgenootschappen.
Het merendeel van de filantropische instellingen wordt in stand gehouden door
stichtingen of verenigingen.21
27.2.2

Relevante wet- en regelgeving

Het burgerlijk recht – Boek 2 BW – stelt geen eisen aan de juridische of bestuurlijke inrichting van rechtspersonen voor filantropie. Uiteraard moet aan de wettelijke bepalingen van het algemene verenigingen- en stichtingenrecht worden voldaan. Dat betekent dat ook het statutaire doel en de activiteiten niet in strijd mogen
zijn met de openbare orde.22
Veel maatschappelijke ondernemingen in deze sector kwalificeren als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI), als bedoeld in art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) of als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Als ANBI respectievelijk SBBI kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen schenk- en erf belasting in geval van schenkingen en erfenissen. Rangschikking als ANBI of SBBI is
geen verplichting voor filantropische instellingen, maar biedt wel voornoemde
fiscale voordelen.
Om als ANBI te kunnen worden aangewezen, moet zowel krachtens de eigen interne
regelgeving als op basis van de feitelijke werkzaamheden worden voldaan aan de
19.
20.
21.

22.

476

Convenant SBF en Staat der Nederlanden, Ruimte voor geven, Den Haag 21 juni 2011, p. 3.
SBF Code goed Bestuur, d.d. 15 juli 2015, p. 7.
Voorheen was het mogelijk ook coöperaties als Algemeen Nut Beogende Instelling aan te merken,
maar sinds 1 januari 2012 is dit wettelijk gezien niet meer toegestaan. Voor verenigingen is het
nog wel mogelijk om een rangschikking te verkrijgen als Algemeen Nut Beogende Instelling, maar
dit is minder eenvoudig geworden. Wel bestaat voor de vereniging ook de mogelijkheid te worden
aangemerkt als Sociaal Belang Behartigende Instelling, waarmee eveneens fiscale voordelen kunnen
worden behaald. In hoofdstuk 32 wordt nader ingegaan op de wet- en regelgeving inzake Algemeen
Nut Beogende Instellingen en Sociaal Belang Behartigende Instellingen.
HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948 (Openbaar Ministerie/Vereniging Martijn) en meer recent Rb.
Den Haag 18 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7183, waarbij de motorclub Satudarah werd verboden
en als informele vereniging werd ontbonden, omdat de werkzaamheid van Satudarah in strijd met
de openbare orde werd geacht.
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voorwaarden zoals deze in art. 5b AWR en art. 1a-1e Uitvoeringsregeling AWR zijn
beschreven. Zo dient onder meer sprake te zijn van (i) een doel gericht op algemeen
nuttige activiteiten, (ii) het ontbreken van een winstoogmerk en (iii) het uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend dienen van het algemeen belang. Bij een ANBI (iv) mag
een persoon niet beschikken over het vermogen van de ANBI ‘als ware het zijn
eigen vermogen’ en (v) mag een ANBI niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Voorts
gelden er diverse verplichtingen omtrent (vi) het bezoldigings- en vergoedingenbeleid
en (vii) de externe informatievoorziening.23
Met name het voorschrift onder (iv) – het zogenaamde ‘beschikkingsmacht-criterium’ – vraagt iets van de bestuurlijke inrichting van een filantropische instelling.
Indien de betreffende instelling uitgaat van het bestuur/directie-model (zie par.
27.1.3), betekent dit namelijk dat er een meerhoofdig bestuur dient te zijn. In de
praktijk gaat men uit van een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders.
Op die manier zijn er namelijk altijd ten minste twee personen nodig om een geldig
besluit te kunnen nemen en kan niemand ‘alleen’ beschikken over het vermogen.
Dat betekent ook dat een bestuurder geen doorslaggevende stem mag hebben in
de besluitvorming voor het geval de stemmen staken.24 Ook dan zou immers één
persoon ‘alleen’ kunnen beschikken over het vermogen. Indien een filantropische
instelling uitgaat van het raad van toezicht-model, worden deze voorwaarden
‘verlegd’ naar de raad van toezicht. Er kan dan dus wel één (directeur)bestuurder
zijn, maar er dient ten minste een meerhoofdige raad van toezicht te zijn.25
Een organisatie kwalificeert als SBBI op het moment dat zij de individuele belangen
van de leden of een kleine doelgroep behartigt en haar werkzaamheden een
maatschappelijke waarde vervullen. Daarvan is sprake als de organisatie bijdraagt
aan: (a) de individuele ontplooiing van de betrokkenen of leden, (b) de samenhang
van de samenleving of (c) een gezondere samenleving. Voorbeelden van SBBI’s zijn
harmonieverenigingen, sportorganisaties, kinderkampen, buurtclubs, enzovoort.
Naast de vereisten die voortvloeien uit de fiscale wet- en regelgeving, geldt voor
filantropische instellingen die lid zijn van een brancheorganisatie, de SBF Code
Goed Bestuur, vastgesteld door de in SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties)

23.

24.

25.

Zie ook: S.J.C. Hemels, ‘Formeel ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer’, FBN 2017/35,
waarin uitgebreid wordt ingegaan op de praktische uitwerking (in statuten) van deze formele vereisten.
Zie onder meer Rb. Den Haag 26 juli 2013, nr. 13/01076, opgenomen in Hof Den Haag 26 maart
2014, nr. 13/01200, NTFR 2014/1827 en Rb. Gelderland 25 maart 2015, nr. 14/8922, NTFR 2015/1242,
waarbij sprake was van ANBI’s met een tweehoofdig bestuur waarbij de voorzitter van het bestuur
een doorslaggevende stem had in de besluitvorming. Aan de hand van de specifieke feitencomplexen
in die zaken kwamen de rechtbanken tot oordeel dat de voorzitter van het bestuur over het vermogen
kon beschikken als ware het zijn eigen vermogen, waardoor niet werd voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium.
Inmiddels is ook duidelijk dat het mogelijk is dat ook een rechtspersoon bestuurder mag zijn van
een rechtspersoon die als ANBI is aangewezen (de holdingstructuur als ook hierna in par. 27.3.5
en 27.4.4 beschreven), mits die rechtspersoon-bestuurder zelf ook als ANBI is aangewezen – en
aldus aan de voorwaarden voor de aanwijzing van ANBI voldoet/blijft voldoen. In de praktijk zien
we dat met name de wijze waarop aan het beschikkingsmacht-criterium nadere uitwerking c.q.
afstemming met de Belastingdienst behoeft.
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deelnemende brancheorganisaties (‘SBF Code Goed Bestuur’).26 De SBF Code Goed
Bestuur bevat vanuit de pijlers integriteit, kwaliteit en transparantie principes,
normen en aanbevelingen omtrent de inrichting van de governance voor fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen. Deze normen
gaan in ieder geval uit van een scheiding van de functies bestuur en intern toezicht
en geven aanbevelingen voor de wijze waarop deze functies worden ingevuld en
uitgevoerd.
Op 1 januari 2016 is op initiatief van Goede Doelen Nederland de Erkenningsregeling
ingevoerd. Deze Erkenningsregeling vervangt verschillende keurmerken en zorgt
ervoor dat er één kwaliteitsstandaard is gekomen voor fondsenwervende instellingen. Fondsenwervende instellingen die aan de standaarden opgenomen in de Erkenningsregeling voldoen, krijgen het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ toegekend van
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Met deze erkenning laten fondsenwervende instellingen (aan het publiek) zien dat aan kwaliteitsstandaarden wordt
voldaan en zorgvuldig wordt omgegaan met ontvangen middelen.27
Ook de Belastingdienst, als de instantie die ANBI-rangschikkingen afgeeft aan
fondsenwervende instellingen en daar ook toezicht op houdt, erkent het nut en
noodzaak van de Erkenningsregeling. De Belastingdienst en de partijen betrokken
bij de Erkenningsregeling zijn in juni 2018 het ‘Samenwerkingsconvenant ANBI
en Erkenningsregeling Goede Doelen’ overeengekomen, waarin afspraken worden
vastgelegd over de onderlinge samenwerking, zodat voor fondsenwervende instellingen (meer) duidelijkheid bestaat over de toepasselijke kwaliteitsstandaarden en
voorschriften. Daarmee wordt bereikt dat, indien een fondsenwervende instelling
voldoet aan de voorwaarden volgend uit de Erkenningsregeling, zij ook voldoet
aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-rangschikking (zie hiervoor).
Hiermee is een breed scala aan verschillende voorschriften vervallen en duidelijkheid gecreëerd voor de filantropische sector.
27.2.3

Combinatie van stichting en vereniging

Veel filantropische organisaties richten zich niet alleen op het verwerven, beheren
en/of besteden van middelen in het algemeen nut, maar verrichten ook activiteiten
op het terrein van bewustwording, belangenbehartiging (van bijvoorbeeld patiënten)
en politieke lobby. Dergelijke activiteiten liggen in het verlengde van het werven
van fondsen voor het beoogde algemeen nut, maar die activiteiten kunnen – al
dan niet op korte termijn – ook los van elkaar worden gepositioneerd. Sommige
organisaties kiezen ervoor een juridische scheiding aan te brengen in de organisatie
26.
27.
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SBF Code Goed Bestuur, SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), d.d. 15 juli 2015.
De (basis voor de) Erkenningsregeling is vervat in het Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen,
waarin Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) en de Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen deelnemen. Dit Convenant
geeft uitdrukking aan de afspraken die de samenwerkende partijen zijn overeengekomen, om het
stelsel rond de Erkenningsregeling goed te laten functioneren. In het document ‘Normen Erkenningsregeling’ – versie 1 december 2017a, vastgesteld door de Commissie Normstelling, worden
– af hankelijk van omzet – vier categorieën goede doelenorganisaties onderscheiden. Af hankelijk
van de grootte (omzet), zijn zwaardere normen (principes en aanbevelingen) van toepassing. Deze
normen betreffen governance inrichting, transparantievoorschriften, verslagleggingsvoorschriften e.d.
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tussen fondsenwerving en politieke belangenbehartiging enerzijds en ledenzaken
en -activiteiten anderzijds. Die scheiding wordt dan versterkt door de combinatie
van vereniging en stichting met een personele unie. De vereniging is de rechtspersoon waar de binding met de mensen voor wiens belangen de organisatie opkomt
plaatsvindt. Bij de vereniging zijn donateurs aangesloten als lid. De vereniging organiseert activiteiten en evenementen voor de leden. De stichting functioneert dan
als professioneel bureau dat zich volledig richt op fondsenwerving en brede belangenbehartiging/bewustwording. De vereniging richt zich op ledenparticipatie in
ruime zin.
Personele unie vereniging en stichting

Personele unie bestuur
en intern toezicht

Vereniging
Stichting

Een andere tendens is dat filantropische instellingen hun krachten bundelen op
het terrein van hun administratie, de ondersteunende diensten of hun huisvesting.
In de filantropische sector zijn meerdere voorbeelden van (beperkte) shared service
centers te vinden.
27.2.4

Medezeggenschap

Voor filantropische instellingen gelden geen bijzondere medezeggenschapswet- of
regelgeving (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg, zie hierna).
De medezeggenschap wordt, indien van toepassing, beheerst door de Wet op de
ondernemingsraden. Indien een instelling 50 of meer medewerkers in dienst heeft,
dient een ondernemingsraad te worden ingesteld. Indien er een ondernemingsraad
is, komt aan de ondernemingsraad de instemmings- en adviesbevoegdheden toe
voortvloeiend uit de Wet op de ondernemingsraden.
27.3

Cultuur

27.3.1

Instandhouding culturele instelling

De culturele sector is heel divers. Over het algemeen kan worden gezegd dat culturele instellingen actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of
vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld – aldus de Belastingdienst – theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en
filmfestivals en architectuurcentra.
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27.3.2

Relevante wet- en regelgeving

Voor de bestuurlijke inrichting van culturele instellingen gelden, met uitzondering
van de publieke omroepen en enkele rijksinstellingen, geen bijzondere wettelijke
regelingen. In een aantal uitzonderingsgevallen maken culturele instellingen soms
ook onderdeel uit van een gemeente. Dat geldt voor enkele gemeentelijke musea,
maar ook voor sommige erfgoedinstellingen. Voor de meeste culturele organisaties
is Boek 2 BW dan ook het uitgangspunt voor de bestuurlijke inrichting. Daarnaast
zijn veel culturele organisaties gerangschikt als ANBI en dienen zij te voldoen aan
de voorwaarden zoals deze voortvloeien uit art. 5b AWR en art. 1a-1e Uitvoeringsregeling AWR (zie par. 27.2.2).28
Voor de culturele sector is voorts de Governance Code Cultuur ontwikkeld.29 De
Governance Code Cultuur biedt een (niet-bindend) normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke
bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De Governance Code Cultuur
geeft daartoe een negental principes over (kenmerken van) goed bestuur en intern
toezicht en gaat daarbij uit van het ‘pas toe of leg uit’-principe.
Naast deze ‘basisbeginselen’ kan het zijn dat culturele instellingen zich aanvullend
dienen te richten naar de (gemeentelijke) subsidievereisten, doorgaans omtrent de
inrichting van het intern toezicht, de hoogte van de beloningen of de maatschappelijke participatie.
27.3.3

Medezeggenschap

Voor culturele instellingen geldt het hiervoor in par. 27.2.3 gezegde. De medezeggenschap wordt, indien van toepassing, beheerst door de Wet op de ondernemingsraden.
27.4

Onderwijs

27.4.1

Instandhouding school of onderwijsinstelling

Scholen en andere onderwijsinstellingen worden in stand gehouden door rechtspersonen. Met uitzondering van openbare universiteiten, hebben scholen en
onderwijsinstellingen zelf geen rechtspersoonlijkheid. In het primair en voortgezet
onderwijs kan een rechtspersoon ook meerdere scholen in stand houden.30
28.

29.
30.
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Voor ANBI’s die culturele instelling zijn, wordt voorzien in een speciale status ‘culturele ANBI’.
Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de culturele instelling/ANBI voor ten minste 90% actief
zijn op cultureel gebied. Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Werkgroep Governance Code Cultuur (Commissie Lückerath-Rovers), Governance Code Cultuur,
Amsterdam 2014, www.governancecodecultuur.nl.
Dit is ook mogelijk in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, doch dat vraagt wel
iets van de inrichting van de governance en het bestuursmodel van de betreffende rechtspersoon,
als gevolg van de vereisten die worden gesteld aan de samenstelling van het college van bestuur
van de instellingen die dan door de rechtspersoon in stand worden gehouden. Dit maakt dat het
in stand houden van meerdere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs

HOOFDSTUK 27

ONDERWIJS

27.4

Iets meer dan 99% van de scholen en onderwijsinstellingen in Nederland wordt in
stand gehouden door stichtingen of verenigingen.31 Dat geldt ook voor de openbare
scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds het midden van de jaren
negentig van de vorige eeuw is de instandhouding van de meeste van de openbare
scholen opgedragen aan zogeheten stichtingen voor openbaar onderwijs (art. 48
Wet op het primair onderwijs en art. 42b Wet op het voortgezet onderwijs). De
rechtspersoon die een school in stand houdt, wordt ook wel aangeduid met de term
‘bevoegd gezag’.32
27.4.2

Relevante wetgeving

Gelet op het gegeven dat vrijwel alle scholen en onderwijsinstellingen in stand
worden gehouden door stichtingen of verenigingen, is voor de bestuurlijke inrichting Boek 2 BW het vertrekpunt. In aanvulling daarop zijn de volgende bijzondere
sectorwetten van toepassing:
– Wet op het primair onderwijs (WPO);
– Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);
– Wet op de expertisecentra (WEC) voor het speciaal onderwijs;
– Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);
– Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
In deze sectorwetten zijn diverse voorwaarden voor bekostiging opgenomen die
ook van betekenis zijn voor de bestuurlijke inrichting van de rechtspersonen die
scholen of onderwijsinstellingen in stand houden, hierna ook wel aangeduid als
‘onderwijsorganisaties’. Zo mogen slechts rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die geen winst beogen een school, regionaal opleidingencentrum of
hogeschool in stand houden. Het doel van de rechtspersoon moet in elk geval zijn
het geven van onderwijs. Het is in beginsel mogelijk om ook andere doelen na te
streven33, maar die activiteiten mogen niet ten koste gaan van het geven van onderwijs.

31.
32.

33.

door dezelfde rechtspersoon in de praktijk slechts sporadisch (en doorgaans voor een tijdelijke periode) voorkomt.
Kerncijfers DUO 1 november 2014, www.duo.nl.
Het begrip ‘bevoegd gezag’ is een kernbegrip in de onderwijswetgeving. Het bevoegd gezag is het
aanspreekpunt van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap resp. de Minister voor Basisen Voortgezet Onderwijs en Media en van de Inspectie van het Onderwijs. Het bevoegd gezag dient
te voldoen aan de bekostigingsvoorwaarden en legt verantwoording af over (i) de kwaliteit van het
onderwijs, (ii) de professionaliteit van het bestuur en beheer en (iii) de rechtmatige en doelmatige
verkrijging en besteding van de Rijksbekostiging. Volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet
op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra is de rechtspersoon die de
onderwijsinstelling in stand houdt het bevoegd gezag. In de Wet educatie en beroepsonderwijs is
daarentegen bepaald dat het bestuur van de onderwijsinstelling het bevoegd gezag is, terwijl in de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in plaats van het begrip ‘bevoegd gezag’
gebruik wordt gemaakt van het begrip ‘instellingsbestuur’. Het college van bestuur van de instelling
is het instellingsbestuur/bevoegd gezag.
Hierover is actueel een discussie gaande ter zake de mogelijkheid van stichtingen voor primair
openbaar onderwijs om ook kinderopvang aan te bieden. Art. 48 Wet op het primair onderwijs
stelt de eis dat de doelstelling ‘het geven van openbaar onderwijs’ moet zijn. De discussie richt zich
op de vraag of dergelijke stichtingen daardoor alleen maar onderwijs mogen geven, of ook andere
activiteiten (zoals het aanbieden van kinderopvang) mogen ontplooien, mits het door de stichtingen
verzorgde onderwijs maar openbaar is.
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In alle vijf de sectoren is sprake van een branchecode voor goed bestuur.34 De naleving van deze codes is een wettelijke verplichting en over afwijkingen moet extern
verantwoording worden afgelegd middels het bestuursverslag.
27.4.3

Bestuursmodel: verplichte scheiding functies bestuur en intern
toezicht

Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat de rechtspersoon die een school of
onderwijsinstelling in stand houdt, ten minste de functies bestuur en intern toezicht
scheidt.35
De Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs schrijven niet één bestuursmodel voor. In het primair en voortgezet
onderwijs behoren alle in par. 27.1.3 benoemde bestuursmodellen tot de mogelijkheden. Naar welk bestuursmodel in het (speciaal) primair en (speciaal) voortgezet
onderwijs de voorkeur uitgaat, is dan ook af hankelijk van een aantal factoren als
de grootte van de organisatie (meerdere onderwijsinstellingen, hoeveelheid locaties/nevenvestigingen), de geografische samenstelling (meerdere gemeenten), de
inrichting en omvang van het management (schooldirecteuren) of de kwaliteiten
van de betrokken personen belast met de diverse functies.
In de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat het raad van toezicht-model het
verplichte bestuursmodel is. Hiervan kan slechts op denominatieve gronden worden
afgeweken.
Alle sectorwetten bevatten bepalingen die het minimale ‘takenpakket’ van het intern toezicht regelen. Zo geldt in alle sectoren dat de intern toezichthouders ten
minste zijn belast met de goedkeuring van de begroting en het (financiële) jaarverslag, het houden van toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en
de toepasselijke branchecode voor goed bestuur, het toezien op de rechtmatige
verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming van de Rijksbekostiging,
het aanwijzen van de accountant en het jaarlijks afleggen van verantwoording over
de uitvoering en uitoefening van de eigen taken en bevoegdheden.
Het hebben van een goedkeurings- of adviesrecht betekent niet dat men als intern
toezichthouder ook het recht van amendement heeft. De autonomie van het bestuur
staat voorop. Het bestuur draagt daar ook de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
voor. Invloed uitoefenen kan, maar een besluit van het bestuur kan in het algemeen
niet door de intern toezichthouder zelf worden gewijzigd.
Het vorenstaande brengt mee dat het intern toezichthoudend orgaan drie ‘hoofdrollen’ heeft: 1) het houden van toezicht (control), onder meer door goedkeuringsbevoegdheden, 2) het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij de
34.

35.
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PO-Raad, Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, 2017; VO-raad, Code Goed Onderwijsbestuur VO, 2015,
MBO Raad, Branchecode goed bestuur in het mbo, 2014; Vereniging Hogescholen, Branchecode goed bestuur
hogescholen, 2013; VSNU, Code goed bestuur, 2006.
Zie art. 18b WPO, art. 24d WVO, art. 28h WEC, art. 9.1.4 WEB, art. 10.3d en art. 9.8 WHW.
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voorbereiding van besluitvorming (guidance)36 en 3) het optreden als werkgever
van het bestuur. De verhoudingen tussen bestuur en intern toezicht leiden tot een
cyclus van besluitvorming, die over het algemeen uitgaat van zes fasen:
Besluitvormingscyclus

Besluiten

Goedkeuren

Voorbereiden

Uitvoeren

Initiëren

27.4.4

Evalueren en
monitoren

Verhouding intern en extern toezicht

De diverse branchecodes voor goed bestuur in het onderwijs werken de beginselen
voor goed bestuur en intern toezicht verder uit. De focus bij deze branchecodes
ligt op de onafhankelijkheid, de professionaliteit en de kwaliteit van de bestuurders
en intern toezichthouders. Bij een goed functionerend bestuur en intern toezicht,
kan de overheid meer op afstand blijven. Dit uitgangspunt (het zogenaamde ‘risicogericht toezicht’) is vastgelegd in art. 4 Wet op het onderwijstoezicht (Wot).
De afgelopen jaren is naar aanleiding van incidenten in de semi-publieke sector
de vraag gesteld of het interne toezicht wel voldoende professioneel is en of er geen
reden is voor een indringender extern toezicht.37 De brancheorganisaties in de
verschillende sectoren zetten ter bevordering van de kwaliteit van het intern toezicht
sterk in op de professionalisering van het interne toezicht, opleiding en evaluatie.
Die professionalisering heeft onder meer geleid tot de aanbeveling aan intern toezichthouders om zelf toetsingskaders te ontwikkelen en meer aandacht te besteden
aan het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer.38 Er
is een duidelijke trend om middels wettelijke zorgplichten met een open norm te
36.

37.

38.

Het feit dat de intern toezichthouder positief is ten tijde van de voorbereiding van een voorstel
voor besluitvorming door het bestuur, betekent niet dat de intern toezichthouder ook altijd goedkeuring verleent op het definitieve (voorgenomen) besluit. Het kan zijn dat daar waar een initiatief
of voorstel in de voorbereidingsfase een goed idee lijkt, dit in de verdere voorbereiding en in het
definitief voorgenomen besluit qua uitwerking anders uitpakt dan oorspronkelijk voorzien. De
intern toezichthouder heeft hierin altijd een eigen afwegingskader en dient daarbij hoofdzakelijk
te kijken naar het belang van de scholen/instellingen zoals door de rechtspersoon in stand wordt
gehouden.
Zie bijvoorbeeld ‘Ontspoorde ambitie’, Rapport van de Commissie onderzoek huisvesting ROC
Leiden, 3 december 2015, via http://files.m4.mailplus.nl/user70185/16201/ontspoorde-ambitie.pdf,
het rapport ‘Ver van Huis’ van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, Kamerstukken II 2014/15, 33606, 4, alsmede het rapport ‘Een lastig gesprek’, Advies Commissie Behoorlijk
Bestuur (commissie Halsema), september 2013.
Zie o.a. Nationaal register voor Commissarissen en Toezichthouder, Toolkit Toezicht Onderwijs, Den
Haag, 2014, maar ook de eerder genoemde branchecodes gaan daar in de meeste recent vastgestelde
versies meer op in dan voorheen.
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stimuleren dat bestuurders en intern toezichthouders ook zelf alert blijven op risico’s.
De Inspectie van het Onderwijs is in eerste instantie belast met het externe toezicht.
Zij handelt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap respectievelijk de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (hierna beiden
(tezamen of afzonderlijk) aangeduid als Minister van OCW), doet periodiek en incidenteel onderzoek en kan ook zelf handhaven. De Inspectie van het Onderwijs
stelt ook zogeheten toezichtkaders op (art. 13 Wot). Op basis van die toezichtkaders
kan zij tot een waardering van de kwaliteit van onder meer het onderwijs komen.
In het hoger onderwijs is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
belast met de accreditatie van opleidingen. Als het oordeel is dat een school of
opleiding ‘zwak’ is, kan dat leiden tot maatregelen, opschorting of inhoud van de
bekostiging en in extremis zelfs de beëindiging van de bekostiging. Bij onregelmatigheden of handelen in strijd met de wet, kan de minister overgaan tot terugvordering van de bekostigingssubsidie (art. 4:49 Awb). Bij financieel wanbeheer door
bestuurders of intern toezichthouders kan de Minister van OCW een aanwijzing
geven.
De Minister van OCW heeft voorts sinds 2011 een goedkeuringsrecht bij juridische
fusies in het onderwijs en bij bestuursoverdrachten van een school of instelling.39
Met deze fusietoets beoogde de wetgever te waarborgen dat onderwijsinstellingen
niet ‘te snel’ fuseren (bijvoorbeeld uit kostenefficiency of prestige) wat mogelijk
ten koste zou kunnen gaan van de toegankelijkheid of de keuzevrijheid in het
onderwijs. In het regeerakkoord 2017 is evenwel opgenomen dat de fusietoets
wordt geschrapt in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs wegens de
krimpproblematiek.40 Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
blijft de fusietoets – en dus het voorschrift dat de Minister van OCW goedkeuring
dient te verlenen aan een voorgenomen fusie – onverminderd van kracht.
De in de in par. 27.3.7 benoemde bevoegdheden van de gemeenteraad voor zover
het openbaar onderwijs betreft, vullen het externe toezicht verder in. In de praktijk
39.

40.
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In de onderwijswetgeving worden fusies aangeduid als ‘bestuurlijke fusies’. Onder bestuurlijke
fusie wordt verstaan: een fusie waarbij één of meerdere rechtspersonen de instandhouding van
een school of instelling overdragen (zie art. 64 Wet op het primair onderwijs, art. 53e Wet op het
voortgezet onderwijs, art. 66 Wet op de expertisecentra, art. 2.1.8 Wet educatie en beroepsonderwijs
en art. 16.16 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Een juridische fusie als
bedoeld in titel 7 van Boek 2 BW kwalificeert als een bestuurlijke fusie. Ook een bestuursoverdracht
is een bestuurlijke fusie als bedoeld in de voormelde wetsartikelen. Een bestuursoverdracht is het
overdragen van de school en al hetgeen daartoe behoort, feitelijk een (notariële) activa passivaoverdracht (zie art. 49/56 Wet op het primair onderwijs, art. 42c/50 Wet op het voortgezet onderwijs,
art. 52/58 Wet op de expertisecentra, art. 9.1.2/9.1.3 Wet educatie en beroepsonderwijs en art. 16.16
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
‘Vertrouwen in de toekomst’, Regeerakkoord 2017-2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 11.
Bij brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 april 2018 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media toegezegd een wetsvoorstel voor te bereiden, waarmee de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs worden aangepast. Het
kabinet is voornemens om dit wetsvoorstel begin 2020 in werking te laten treden. Vooruitlopend
op de gewijzigde wetgeving is nu reeds een wijziging aangebracht in de Regeling fusietoets in het
onderwijs 2017 (Stcrt. 2017, 41402) per 1 augustus 2018. Als gevolg van deze wijziging is vanaf
1 augustus 2018 reeds de ‘lichte fusietoets’ van toepassing, inhoudende slechts een controle van
DUO op bij de Minister ingediende documenten.
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blijkt dat veel gemeenten ook graag grip willen hebben op de kwaliteit van het
bijzonder onderwijs. Dat doen zij informeel door informatie te verzamelen en te
verspreiden, brochures voor schoolkeuzes op te stellen of in het openbaar standpunten in te nemen. Meer formeel hebben zij de bevoegdheid om subsidies voor
onderwijsachterstandenbeleid te verstrekken, kunnen zij sturen op basis van hun
huisvestingsverantwoordelijkheid en zijn zij partij bij het lokaal overleg over onderwijsachterstanden, passend onderwijs en schoolverlaters.41
27.4.5

Samenwerking in het onderwijs

De krimpproblematiek maakt dat steeds meer onderwijsorganisaties zoeken naar
mogelijkheden van samenwerken en/of fuseren. Samenwerking en/of fusie leidt
tot mogelijkheden van onderwijsinhoudelijke kwaliteitsverbetering, versterking
op het gebied van innovatie, samenvoeging/verbetering van backoffice, uiteindelijk
leidend tot bevordering van efficiency en kostenbesparing. Verwachting is dat als
gevolg van het afschaffen van de fusietoets42 meer onderwijsorganisaties nu zullen
onderzoeken of fuseren toch tot de mogelijkheden behoort. Vaak geldt evenwel
ook dat direct fuseren een te grote stap is voor betrokken onderwijsorganisaties,
zeker als verschillende denominaties in het spel zijn. Een duurzame bestuurlijke
samenwerking is dan vaak een eerste stap richting verdere integratie.
De samenwerking wordt dan gezocht door op bestuurlijk niveau te voorzien in een
zogenaamde personele unie, waarbij uiteindelijk de samenwerkende onderwijsorganisaties worden bestuurd door dezelfde personen en door dezelfde personen het
intern toezicht wordt uitgeoefend, hetzij doordat dezelfde personen bij de samenwerkende onderwijsorganisaties tot bestuurders respectievelijk toezichthouders
worden benoemd, hetzij doordat een zogenaamde ‘Holdingstichting’ wordt vormgegeven, middels welke Holdingstichting het bestuur en intern toezicht gezamenlijk
wordt ingericht. De Holdingstichting op haar beurt (dus de rechtspersoon) wordt
tot statutair bestuurder benoemd van de onderwijsorganisaties (de stichtingen die
de onderwijsinstellingen in stand houden c.q. het bevoegd gezag).
Personele unie

Raad van Toezicht
Bestuur

41.
42.

Raad van Toezicht
Bestuur

Raad van Toezicht
Bestuur

Zie onder meer art. 91 e.v. Wet op het primair onderwijs/art. 76b e.v. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 167a Wet op het primair onderwijs/art. 118a Wet op het voortgezet onderwijs.
En het daartoe nu reeds vereenvoudigen van de procedure van de fusietoets tot een ‘lichte fusietoets’.
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Holdingstichting
Raad van Toezicht
Bestuur

Holdingstichting

Bestuur =
Holdingstichting

Bestuur =
Holdingstichting

Bestuur =
Holdingstichting

De bestuursbevoegdheden binnen de onderwijsorganisaties worden dan uitgeoefend
door het bestuur van de Holdingstichting (als indirect statutair bestuur van de onderwijsorganisaties). Daarvoor komen de bestuurders van de Holdingstichting feitelijk de onderwijsorganisaties in, handelen zij uit naam van de onderwijsorganisaties. Daarmee is het mogelijk een gezamenlijke afstemming en aan- en besturing
te organiseren. Via goedkeuringsbevoegdheden die worden toegekend aan de raad
van toezicht van de Holdingstichting (in de statuten van de Holdingstichting (en
in de statuten van de onderwijsorganisaties)), wordt de raad van toezicht van de
Holdingstichting in staat gesteld gezamenlijk intern toezicht uit te oefenen over
de onderwijsorganisaties en de door hen in stand gehouden scholen c.q. onderwijsinstellingen. De Holdingstichting zelf verleent geen onderwijs; deze is puur en alleen
gericht op het faciliteren van besturen en intern toezicht houden.
De onderwijsorganisaties (de stichtingen die de onderwijsinstellingen in stand
houden) kennen als gevolg van deze bestuurlijke inrichting geen afzonderlijke,
statutaire raad van toezicht meer. Dat is ook niet nodig en dat zou juist alleen maar
leiden tot een verdubbeling van administratieve lasten (denk aan extra vergaderingen e.d.). De raad van toezicht van de Holdingstichting komt via de diverse toegekende bevoegdheden de onderwijsorganisaties in, er gaan geen toezichthoudende
bevoegdheden de onderwijsorganisaties uit.43
43.
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Ten aanzien van deze inrichting dient te worden vermeld dat wij in de praktijk merken dat de Inspectie van het Onderwijs vooralsnog het standpunt lijkt in te nemen dat ook bij iedere onderwijsstichting een afzonderlijk statutair intern toezichthoudend orgaan dient te worden behouden. Dit
blijkt uit het gestelde in de brief van de Staatssecretaris van het Onderwijs aan de Tweede Kamer,
d.d. 11 november 2016. Daarin is onder meer gesteld dat: ‘De verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag [is] een kernpunt bij het beoordelen van bestuurlijke samenwerkingsvormen. Het kan niet
zo zijn dat besturen bevoegdheden overdragen aan een holding- of topstichting en daardoor niet
meer in staat zijn hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de onderwijswetten voluit in te vullen.
(…) Zo moet er binnen het bevoegd gezag een scheiding zijn tussen het bestuur en het intern toezicht
en moet het intern toezicht voor bepaalde besluiten van het bestuur goedkeuring geven. Het is
niet toegestaan om het intern toezicht te vervangen voor een orgaan op het niveau van de bestuurlijke samenwerkingsvorm.’ In ons perspectief stelt de onderwijswetgeving echter niet verplicht om
een ‘eigen’ raad van toezicht in te stellen, om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de
scheiding van de functies bestuur en toezicht conform het bepaalde in de toepasselijke onderwijswetgeving. De inrichting van de samenwerking middels een Holdingstichting kan zodanig worden
vormgegeven dat aan de raad van toezicht van de Holdingstichting zodanige bevoegdheden toe
komen op grond van de statuten van de Holdingstichting én de statuten van de onderwijsorganisaties
dat voor de onderwijsorganisaties (als bevoegd gezag in de onderwijswet) is voldaan aan de eis dat
een intern toezichthoudend orgaan moet zijn ingesteld.
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Samenwerking onderwijs en kinderopvang

In het primair onderwijs bestaat de laatste jaren grote behoefte om nauw samen
te werken met organisaties in de kinderopvangsector, om te komen tot de zogenaamde ‘integrale kindcentra’ (IKC(ʼs)), zijnde locaties waarin kinderen worden
opgevangen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds (doorgaans van 8 uur tot 18 uur).
De IKC’s bieden een doorlopend (en soms ook daadwerkelijk geïntegreerd) aanbod
van voorschoolse opvang, onderwijs, eventueel tussenopvang en buitenschoolse
opvang, doorgaans in dezelfde thema’s en met een doorlopende lijn. Om dat optimaal te kunnen faciliteren, zoeken onderwijs- en kinderopvangorganisaties naar
mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking en integratie.
Zowel de Wpo als de Wet Kinderopvang (Wko) sluit niet uit dat een aanbieder van
onderwijs ook kinderopvang kan aanbieden en vice versa. Juridisch gezien is het
dan ook mogelijk dat één rechtspersoon zowel onderwijs als kinderopvang aanbiedt.44 Het voordeel van het onderbrengen van zowel onderwijs als opvang in één
rechtspersoon, is dat geen sprake is van ‘onderlinge geldstromen’ wegens onderlinge
inzet van personeel, waarover anders btw-heffing zou plaats moeten vinden, indien
deze inzet vanuit verschillende rechtspersonen plaatsvindt. Evenwel gelden er
thans vanuit arbeidsrechtelijk perspectief en wettelijke pensioenaansluitingsverplichtingen bezwaren tegen het aanbieden van zowel onderwijs als kinderopvang
vanuit dezelfde rechtspersoon.45 Dat maakt dat ook onderwijs- en opvangorganisaties
zoeken naar samenwerkingsvormen, vooruitlopend op verbetering van de toepasselijke wetgeving. Veelal wordt daarbij gekozen voor de variant met de Holdingstichting, als hiervoor in par. 27.3.5 beschreven.46

44.

45.

46.

Zoals ook hiervoor aangegeven is hierover ten aanzien van het openbaar primair onderwijs nog
wel een discussie gaande, nu art. 48 Wet op het primair onderwijs de eis stelt dat de doelstelling
‘het geven van openbaar onderwijs’ moet zijn. De discussie richt zich op de vraag of dergelijke
stichtingen daardoor alleen maar onderwijs mogen geven, of ook andere activiteiten (zoals het
aanbieden van kinderopvang) mogen ontplooien, mits het door de stichtingen verzorgde onderwijs
maar openbaar is.
Op dit moment is het zo geregeld – ten aanzien van de relevante cao’s en pensioenen – dat op
het personeel werkzaam voor een kinderopvangorganisatie één cao van toepassing is (de CAO
Kinderopvang) en dat al het personeel dient te zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Dit geldt ook voor al het personeel werkzaam voor een onderwijsorganisatie; op deze
personeelsleden is ook één cao van toepassing (CAO PO) en deze personeelsleden dienen allen te
zijn aangesloten bij het ABP. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de organisatie (formeel dan wel materieel) zowel een kinderopvang- als een onderwijsorganisatie vormt, beide cao’s van toepassing
zijn op alle medewerkers en tevens alle medewerkers aangesloten dienen te zijn bij beide pensioenfondsen. Dit levert dus een dubbele aansluitingsplicht op, wat feitelijk gezien niet mogelijk c.q.
gewenst is. Voor de ‘dubbele werkingssferen’ van de cao’s bestaan ontheffingsmogelijkheden in
de cao’s. Sociale partners zijn evenwel niet altijd bereid om mee te werken aan een dergelijke
ontheffing. Voor de ‘dubbele aansluiting’ bij de pensioenfondsen bestaat momenteel geen formele
voorziening.
Aandachtspunt hierbij is wel dat een fiscaal gunstige regeling wordt getroffen voor het zonder btwdruk inzetten van personeel tussen de onderwijs- en opvangorganisatie. Dit vraagt steeds om
maatwerk met de Belastingdienst.
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27.4.7

Openbaar en bijzonder onderwijs

In het funderend onderwijs speelt van oudsher het onderscheid tussen openbaar
en bijzonder onderwijs een belangrijke rol.47 Het openbaar onderwijs wordt van
oorsprong vanuit de overheid gegeven en staat ook voor iedereen open.
De meeste openbare scholen worden thans – net als de bijzondere scholen – in
stand gehouden door private rechtspersonen (alsdan altijd een stichting). Voor het
openbaar en het bijzonder onderwijs gelden dezelfde kwaliteitseisen en de systematiek van bekostiging is gelijk. Rechtspersonen die een school of onderwijsinstelling in stand houden, kunnen aanspraak maken op bekostiging en die bekostiging kwalificeert als een subsidie (art. 4:21 Awb). Ook de wijze waarop krachtens
de sectorwetten en de Wet op het onderwijstoezicht verantwoording wordt afgelegd
aan de Minister van OCW en de Inspectie van het Onderwijs is gelijk.
De Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet op de
expertisecentra bepalen voor het openbaar onderwijs dat de gemeenteraad de intern
toezichthouders benoemt (de leden van de raad van toezicht in het raad van toezichtmodel en de bestuurders in het bestuur/directie-model). Dit ter borging van de algemene toegankelijkheid en het openbare karakter van het onderwijs. De intern
toezichthouders benoemen, schorsen en ontslaan op hun beurt de personen belast
met de functie bestuur. De gemeenteraad heeft voorts de bevoegdheid tot goedkeuring van statutenwijzigingen van stichtingen voor openbaar onderwijs.48 In het
openbaar primair en voortgezet onderwijs bestaat voorts de mogelijkheid dat de
gemeenteraad kan voorzien in het bestuur van de scholen in het geval van functioneren in strijd met de wet of ernstige taakverwaarlozing.49
Voor het algemeen bijzonder onderwijs – dat wil zeggen onderwijs dat vanuit een
bepaalde religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige stroming wordt
ingericht – zijn in de onderwijswetgeving geen aanvullende regels gesteld en/of
bevoegdheden toegekend aan derden. Door de verschillende (kerk)genootschappen
kunnen wel nadere regels zijn gesteld. Een voorbeeld vormen de richtlijnen van
de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) voor het katholiek onderwijs.50
27.4.8

Mandaat en volmacht

In het onderwijs worden in de praktijk veel bevoegdheden uitgeoefend door
schoolleiders, directeuren, rectoren en decanen. Alle vijf de sectorwetten benoemen
expliciet de mogelijkheid van het bevoegd gezag om aan personen bevoegdheden
47.

48.

49.
50.
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Alle regionale opleidingencentra (Wet educatie en beroepsonderwijs) en hogescholen (Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) zijn bijzondere onderwijsinstellingen en worden
door stichtingen in stand gehouden.
Zie art. 48 lid 7 Wet op het primair onderwijs, art. 51 lid 7 Wet op de expertisecentra en art. 42b
lid 7 Wet op het voortgezet onderwijs. Via het bepaalde in art. 2:317 lid 3 resp. art. 2:334m lid 3
BW geldt dit eveneens voor een besluit tot juridische fusie respectievelijk een besluit tot juridische
(af)splitsing.
Rb. Roermond 28 augustus 2009, ECLI:NL:RBROE:2009:BJ6422.
Een onderwijsinstelling kan slechts het kenmerk ‘katholieke grondslag’ voeren, indien de betreffende instelling het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) toepast, als lid is
aangemeld bij de NKSR en zij de regels die de NKSR voorschrijft in haar statuten heeft opgenomen.
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op te dragen. De onderlinge verhouding, de omvang van de opgedragen taken en
bevoegdheden en de bijbehorende volmacht en mandaat worden doorgaans beschreven in het managementstatuut of het bestuursreglement.
In het onderwijs worden vaak de begrippen mandaat en delegatie gebruikt. Het
begrip mandaat is een publiekrechtelijk begrip en houdt de bevoegdheid in om in
naam van een ander (het bestuursorgaan) besluiten met een publiekrechtelijk
rechtsgevolg te nemen. Het begrip delegatie houdt het overdragen van bestuurlijke
taken aan een ander in. In het privaatrecht kennen we niet de mogelijkheid
meerdere bestuursorganen te creëren. Het privaatrecht kent ook geen mandaat.
Wel kan in het privaatrecht gebruik worden gemaakt van volmachten, waarmee
anderen dan het bevoegd gezag gevolmachtigd kunnen worden om namens het
bevoegd gezag rechtshandelingen te verrichten. De eindverantwoordelijkheid van
de door de gemandateerde – lees: gevolmachtigde – personen verrichte handelingen, blijft berusten bij het bestuur van de rechtspersoon.51
27.4.9

Medezeggenschap ouders, leerlingen en personeel

Voor het primair en voortgezet onderwijs is de medezeggenschap geregeld in de
Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De wet verplicht kort gezegd tot de instelling van een medezeggenschapsraad (MR) per school en een gemeenschappelijke
MR per rechtspersoon indien die rechtspersoon meerdere scholen in stand houdt.
De MR bestaat uit 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. De MR of een geleding
daarvan heeft diverse informatie-, advies- en instemmingsrechten. Bij een geschil
tussen de MR en het bestuur van de rechtspersoon, bestaat de mogelijkheid om
bindend advies te vragen van de Landelijke geschillencommissie medezeggenschap
(www.onderwijsgeschillen.nl) en kan in beroep worden gegaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
Naast bevoegdheden op basis van de Wet medezeggenschap op scholen, heeft de
(gemeenschappelijke) MR (hierna: (G)MR) ook bevoegdheden op basis van de sectorwetgeving. Zo bepalen de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs dat de (G)MR een voordrachtsrecht heeft
voor ten minste één zetel in de raad van toezicht52 en dat zij moet instemmen met
een voorgenomen fusie.53 Bij stichtingen voor openbaar onderwijs hebben de ouders
51.

52.
53.

Aandachtspunt is dat de onderwijswetgeving in een aantal gevallen weliswaar spreekt van de delegatie van taken en bevoegdheden aan directeuren, maar dat formeel die delegatie bestuursrechtelijk
een mandaat om namens het bevoegd gezag besluiten te nemen en privaatrechtelijk een volmacht
inhoudt om rechtshandelingen te verrichten (art. 3:60 BW). De eindverantwoordelijkheid blijft
berusten bij het bevoegd gezag (lees: de rechtspersoon). Zie over de mogelijkheden van delegatie
en mandaat bij stichtingen uitgebreid: C.H.C. Overes 1995, p. 148-152.
Art. 17a lid 2 Wet op het primair onderwijs, art. 28g Wet op de expertisecentra en art. 24d lid 2
Wet op het voortgezet onderwijs.
Art. 64b lid 1 onder b Wet op het primair onderwijs, art. 66b lid 1 onder b Wet op de expertisecentra
en art. 53g lid 1 sub b Wet op het voortgezet onderwijs spreken over een schriftelijke verklaring
van instemming met de fusie van de (G)MR. Die schriftelijke instemming moet als document bij
de fusie-effectrapportage worden gevoegd, welke fusie-effect rapportage geldt als basis voor de
aanvraag van de goedkeuring van de Minister van OCW. Zoals onder par. 27.3.4 aangegeven, wordt
de fusietoets (en dus de goedkeuring van de minister) geschrapt in het fungerend onderwijs. Daarmee
vervalt feitelijk ook het instemmingsrecht gebaseerd op de genoemde wetsartikelen. Het instem-
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een voordrachtsrecht voor ten minste een derde en maximaal de helft van het
aantal intern toezichthouders.54
Ten behoeve van de medezeggenschap door studenten van regionale opleidingencentra, voorziet de Wet educatie en beroepsonderwijs in de verplichte instelling
van een deelnemersraad en eventueel een ouderraad. De deelnemersraad heeft
diverse informatie-, advies- en instemmingsrechten. De deelnemersraad heeft geen
voordrachtsrecht voor een lid van de raad van toezicht.55
In de Wet educatie en beroepsonderwijs is voor wat betreft de medezeggenschap
voor het personeel de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing. Het
personeel verenigd in de ondernemingsraad (OR) heeft aldus de advies- en instemmingsrechten die uit de Wet op de ondernemingsraden voortvloeien. Op grond
van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft de OR ook invloed bij de samenstelling van het college van bestuur en het toezichthoudend orgaan.56
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen een stelsel van gezamenlijke medezeggenschap (ongedeeld
stelsel) en een stelsel voor gescheiden medezeggenschap (gedeeld stelsel). In het
ongedeelde stelsel nemen personeelsleden en studenten plaats in een gezamenlijke
MR. Bij gedeelde medezeggenschap is sprake van een studentenraad en een OR als
bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. De advies- en instemmingsrechten
van de studenten zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-

54.

55.

56.
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mingsrecht voor de (G)MR voor een besluit tot fusie blijft onverminderd gelden op grond van het
bepaalde in de Wms.
Art. 48 lid 12 Wet op het primair onderwijs, art. 51 lid 12 Wet op de expertisecentra en art. 42b
lid 12 Wet op het voortgezet onderwijs. Deze bevoegdheid wordt doorgaans uitgeoefend door de
oudergeleding van (G)MR. In het openbaar onderwijs mag het voordrachtsrecht voor één zetel van
de (G)MR en het voordrachtsrecht van de ouders (uitgeoefend door de oudergeleding van de (G)MR)
niet zover gaan dat méér dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht op een bindende
voordracht van de medezeggenschap wordt benoemd. Dat vraagt bij een ‘kleine’ raad van toezicht
(bijvoorbeeld 5 personen) om maatwerkafspraken met de medezeggenschap over de wijze waarop
tegemoet wordt gekomen aan de wettelijke voordrachtsrechten. In dat kader heeft de Onderwijsgeschillencommissie (nr. 104188) over het bindend voordrachtsrecht van de ouders bepaald dat aan
het voordrachtsrecht voldoende tegemoet wordt gekomen indien leden van de oudercommissie
vertegenwoordigd zijn in een ‘benoemingsadviescommissie’. ‘(…) Het recht van de ouders op het
doen van een voordracht [dient] voldoende te zijn gewaarborgd. Hiervan is naar het oordeel van
de Commissie sprake indien een afvaardiging of afgevaardigde vanuit de oudergeleding van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad zitting heeft in de benoemingsadviescommissie. Dit
geldt eveneens voor de herbenoeming van bestuursleden. Uit de procedure van benoeming moet
op enigerlei wijze blijken dat de benoeming steunt op het oordeel van ouders of van degenen die
hen vertegenwoordigen.’
De deelnemersraad heeft wel adviesbevoegdheden ten aanzien van de profielen voor benoeming
van bestuurders en intern toezichthouders en een adviesbevoegdheid ten aanzien van benoeming
en ontslag van bestuurders, art. 8a.2.2 Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze rechten heeft de
(G)MR ook in het funderend onderwijs. Voorts dient de deelnemersraad vertrouwelijk te worden
gehoord over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van
bestuur, art. 8.a.2.2. lid 7 Wet educatie en beroepsonderwijs. Een dergelijke hoorplicht geldt niet
in het funderend onderwijs. Voorts komen aan de deelnemersraad vergelijkbare bevoegdheden toe
bij een besluit tot fusie als aan de (G)MR.
Zie art. 9.1.4 Wet educatie en beroepsonderwijs, waaruit de bevoegdheden van de ondernemingsraad
blijken, in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden. Ook worden in art.
2.1.10 Wet educatie en beroepsonderwijs instemmingsbevoegdheden toegekend aan de medezeggenschapsorganen ten aanzien van een besluit tot fusie.
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pelijk onderzoek.57 De medezeggenschap door het personeel in het hoger onderwijs
volgt grotendeels de Wet op de ondernemingsraden.
27.5

Zorginstellingen

27.5.1

Instandhouding toegelaten zorginstelling

Voor zorginstellingen geldt net als in het onderwijs dat zij in stand worden gehouden door rechtspersonen. Van oudsher gaat de voorkeur uit naar stichtingen. Een
belangrijke ontwikkeling sinds de eeuwwisseling is het ontstaan van diverse groepsen concernrelaties. Als gevolg van herstructureringen, samenwerkingsverbanden
en fusies is bij de meeste zorgorganisaties sprake van een groep van verbonden
rechtspersonen, al dan niet in concernverband. Afzonderlijke zorginstellingen
kunnen bijvoorbeeld zijn ondergebracht in meerdere B.V.’s, waarvan een stichting
(de moeder) alle aandelen houdt. In de praktijk komt het nauwelijks voor dat
zorginstellingen in stand worden gehouden door een (coöperatieve) vereniging,
maar de wetgever heeft die mogelijkheid niet uitgesloten.58
27.5.2

Relevante wet- en regelgeving

Zorginstellingen die zorg willen aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet
(Zvw) of de Wet langdurige zorg (WLZ), hebben een toelating van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodig.59
De (toelatings)eisen die worden gesteld aan de rechtspersonen die een (of meer)
zorginstelling(en) in stand houden, zijn in meerdere wetten en regelingen terug te
vinden. Deze eisen zien met name op de bestuursstructuur, de kwaliteit van zorg
en de tarieven. De belangrijkste zijn: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), het
Uitvoeringsbesluit WTZi, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de
ondernemingsraden (WOR). Voorts geldt voor de tarifering en de samenwerking
in de zorg de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Mededingingswet
(Mw).
De Wet toelating zorginstellingen regelt de daadwerkelijke toelating. Om voor een
toelating in aanmerking te komen, dient een rechtspersoon die de betreffende
zorginstellingen in stand houdt/gaat houden, te voldoen aan de in art. 6.1 Uitvoeringsbesluit WTZi benoemde transparantie-eisen.60 Deze transparantie-eisen vallen
57.

58.
59.

60.

Zie hoofdstuk 9 (universiteiten) en hoofdstuk 10 (hogescholen) van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek, waarin nader wordt ingegaan op de bestuurlijke inrichting en de
bevoegdheden van de medezeggenschap daarbij.
Blijkens de website van het CIBG is er wel een beperkt aantal zorginstellingen in de vorm van een
(coöperatieve) vereniging die (in het verleden) een toelating hebben verkregen.
Echter zijn er instellingen die geen toelating nodig hebben om zorg te verlenen, zoals militaire
instellingen. Ook zijn er instellingen die geen verzekerde zorg verlenen, zoals bijvoorbeeld klinieken
voor cosmetische chirurgie.
Echter zijn er op grond van het Uitvoeringsbesluit WTZi ook instellingen die van rechtswege als
toegelaten zijn aangemerkt. Dit zijn bijvoorbeeld huisartsen(praktijken), instellingen voor mondzorg
(tandartsen) e.d. Deze instellingen hoeven niet of in mindere mate te voldoen aan de transparantieeisen.
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uiteen in eisen ten aanzien van (1) de bestuursstructuur, (2) het enquêterecht voor
de cliëntenraad en (3) de bedrijfsvoering.
Ad 1. Zorginstellingen met meer dan 50 werknemers worden geacht een toezichthoudend orgaan te hebben dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of
algemene leiding van de instelling en deze met raad terzijde staat (raad van toezichtmodel). Het bestuur/directie-model of het one tier model is daarmee in de praktijk
uitgesloten als mogelijk bestuursmodel. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding.
Voorts dient het toezichthoudend orgaan zodanig te zijn samengesteld dat de leden
ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en welk
deelbelang dan ook onaf hankelijk en kritisch kunnen opereren.61 Het CIBG – de
uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS belast met de afgifte en controle
van toelatingen als bedoeld in de WTZi – heeft deze eisen vertaald in enkele onverenigbare functies voor bestuurders en leden van de raad van toezicht, die ook
als zodanig in de statuten van een zorginstelling moeten worden vermeld.62
Ad 2. Aan het orgaan dat krachtens de statuten de cliënten vertegenwoordigt, dient
de bevoegdheid te worden toegekend om een verzoek te doen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam een onderzoek in te stellen naar het
beleid en de gang van zaken binnen de zorginstelling (enquêterecht). Dit enquêterecht wordt in de praktijk meestal toegekend aan de (centrale) cliëntenraad.63
Ad 3. Voorts stelt het Uitvoeringsbesluit WTZi eisen aan de bedrijfsvoering van de
zorginstelling.64
Indien de transparantie-eisen ten aanzien van het toezichthoudend orgaan en het
enquêterecht niet op juiste wijze zijn ingevuld in de statuten van een zorginstelling,
kan het CIBG het toelatingsverzoek weigeren, schorsen en zo nodig doorhalen.
Ook de Governancecode Zorg 2017 stelt eisen aan de bestuursstructuur.65 In deze
code worden onder meer beginselen als onaf hankelijkheid en professionaliteit
uitgewerkt. Het toepassen van de Governancecode Zorg 2017 is geen vrijblijvende
zaak. Allereerst volgt uit de Regeling Verslaggeving WTZi dat de jaarverslaggeving
wordt opgesteld met gebruikmaking van een model-jaardocument66, waarin wordt
gerefereerd aan de Governancecode Zorg 2017. Daarnaast hebben de brancheorganisaties in de zorg de toepassing van de Governancecode Zorg 2017 als lidmaatschapsverplichting opgenomen en vermelden zorgverzekeraars in hun inkoopvoorwaarden geregeld dat aantoonbaar aan de Governancecode Zorg 2017 moet worden
61.
62.
63.

64.
65.
66.
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Zie art. 6.1 Uitvoeringsbesluit WTZi.
Zie het document ‘Transparantie-eisen WTZi’, opgesteld door het CIBG, beschikbaar via www.wtzi.nl.
In de statuten van zorginstellingen worden doorgaans ook aanvullende voorwaarden gesteld aan
het gebruik van dit enquêterecht, zoals het eerst in overleg treden met het bestuur en/of de raad
van toezicht over mogelijke verschillen van inzicht, alvorens een enquêteprocedure wordt gestart.
Zie ook het document ‘Transparantie-eisen WTZi’, opgesteld door het CIBG, beschikbaar via
www.wtzi.nl.
Brancheorganisaties voor de zorg (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN), Governancecode Zorg
2017, www.governancecodezorg.nl.
Te vinden via www.jaarverantwoordingzorg.nl.
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voldaan. De toepassing is daarmee niet vrijblijvend. De principes opgenomen in
de Governancecode Zorg 2017 zijn leidend. De zorginstellingen dienen zelf zorg
te dragen voor een juiste toepassing daarvan.67
Naast de hiervoor genoemde wetgeving en de Governancecode Zorg 2017 kunnen
ook zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen aan de governance inrichting van
zorginstellingen, om in aanmerking te kunnen komen voor contractering. Doorgaans liggen dergelijke aanvullende eisen in het verlengde van de bepalingen omtrent goed bestuur en intern toezicht zoals die volgen uit het Uitvoeringsbesluit
WTZi (en de uitleg die het CIBG daaraan geeft) en de Governancecode Zorg 2017,
bijvoorbeeld door de hiervoor vermelde bepaling in de inkoopvoorwaarden dat
aantoonbaar aan de Governancecode Zorg 2017 moet worden voldaan.68
27.5.3

Extern toezicht

Het externe toezicht door de overheid op zorgaanbieders kent meerdere invalshoeken. De belangrijkste instanties zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarnaast bewaakt
zij de rechten van patiënten en cliënten. De NZa houdt toezicht op de administratieve organisatie en de wijze van declareren door zorginstellingen. De NZa houdt
tevens toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en -verzekeraars op basis van de
Wet marktordening gezondheidszorg. De IGJ en de NZa hebben gezamenlijk een
toetsingskader ontwikkeld, waarin is uitgewerkt hoe de IGJ en de NZa toezicht
houden en wat in dat kader wordt verwacht van zorginstellingen en hun bestuurders
en intern toezichthouders.69
De ACM ziet toe op de naleving van de Mededingingswet opdat concurrentiebeperkende afspraken of misbruik maken van machtsposities worden (wordt) tegengegaan.70 De Autoriteit Persoonsgegevens is niet specifiek gericht op de zorgsector,
67.

68.

69.
70.

Zie ook Governancecode Zorg 2017, p. 4 en 5: ‘Met deze code willen de brancheorganisaties echter
op een actuele en nieuwe manier omgaan met dit beginsel [pas toe of leg uit]. Soms is bij toepassing
juist uitleg nodig (pas toe en leg uit). Soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe!). (…) Zorgorganisaties kiezen ervoor deze [principes] toe te passen, hierin transparant te zijn en er verantwoording over af te leggen. Waar in een concrete situatie de toepassing van deze code haar doel
voorbij dreigt te schieten, zal de zorgorganisatie een beter alternatief (moeten) kiezen en ook
daarover transparant zijn en verantwoording afleggen.’
Echter zijn er in het verleden ook zorgverzekeraars geweest die als eis voor contractering voorschreven dat de Governancecode Zorg (destijds nog de Zorgbrede Governancecode 2010) zo veel mogelijk
naar de letter moet worden nageleefd en in de statuten van de zorgaanbieder moet zijn verwerkt.
Dit ging feitelijk verder dan het toepassingsbereik van de Zorgbrede Governancecode 2010 zelf, die
uitging van het pas toe of leg uit principe en die statutaire verwerking niet voorschreef.
‘Voor bestuurders en toezichthouders in de zorg: Toezicht op Goed Bestuur’, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Nederlandse Zorgautoriteit, juli 2016.
In dat kader gelden voor zorginstellingen andere ‘drempels’ dan voor andere (commerciële) ondernemingen, als gevolg waarvan gewenste fusies of overnames in de praktijk in de zorgsector eerder
moeten worden gemeld aan c.q. worden getoetst door de ACM, zie ook Besluit tijdelijke verruiming
toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen, vastgesteld door de
Minister van Economische Zaken d.d. 6 december 2007, in werking getreden met ingang van 1 januari 2008. In eerste instantie gold dit besluit tot 1 januari 2018. Inmiddels is dit verlengd tot
1 januari 2023. Zie voorts het document ‘Richtsnoeren voor de Zorgsector’, zoals vastgesteld door
de ACM (destijds Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)).
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maar ziet toe op omvang van privacygevoelige gegevens in brede zin. In de zorgsector speelt dit evenwel een belangrijke rol.
27.5.4

Samenwerking in de zorg

In par. 27.3.5 gingen wij in op (vormen van) samenwerking in het onderwijs en
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties. Ook in
de zorgsector wordt tussen zorginstellingen de laatste jaren meer samenwerking
gezocht. Zo zijn in de afgelopen jaren veel zorginstellingen die ziekenhuizen in
stand houden (bestuurlijk) gefuseerd. Vaak wordt hierbij, met het oog op een
zorgvuldige integratie, gekozen voor een ‘gelaagde’ fusie. In eerste instantie wordt
de samenwerking vormgegeven middels een zogenaamde ‘bestuurlijke fusie’.71
Bij deze bestuurlijke fusie wordt een holdingstructuur vormgegeven zoals beschreven in par. 27.3.5. Er wordt een Holdingstichting opgericht, die tot statutair bestuurder van de beide stichtingen die de zorginstelling in stand houden wordt benoemd.
Bij de Holdingstichting wordt een raad van toezicht ingesteld, die toezicht houdt
op de beide zorginstellingen (via de Holdingstichting als statutair bestuurder van
de zorginstellingen). Daarmee vindt in ieder geval alvast een integratie van de
aansturing plaats (door gezamenlijk bestuur en intern toezicht).72
Deze bestuurlijke structuur biedt de zorginstellingen de ruimte om in een periode
van één tot twee jaar te komen tot een volledige integratie, middels een juridische
fusie als bedoeld in titel 7 van Boek 2 BW. Uiteindelijk leidt dit tot één stichting
die meerdere zorginstellingen in stand houdt.
27.5.5

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen. Uitgangspunt is dat elke zorginstelling een eigen cliëntenraad
heeft; daarnaast kan een centrale cliëntenraad worden gevormd.73 De cliëntenraden
hebben vooral informatie- en adviesrechten.
71.
72.

73.
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Niet te verwarren met de bestuurlijke fusie als bedoeld in de onderwijswetgeving, waarbij daaronder
ook een juridische fusie kan worden verstaan.
Het aangaan van een dergelijke bestuurlijke fusie wordt gezien als het vormen van een concentratie
in de zin van de Mededingingswet en dient, indien de relevante omzetdrempels worden overschreden, te worden gemeld aan de ACM. Voorts dient een dergelijke samenwerking door de NZa te
worden goedgekeurd indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan, zie art. 49b Wet
marktordening gezondheidszorg. Minister Schippers heeft op 6 februari 2015 door middel van een
brief de Tweede Kamer ingelicht over haar voornemen om de bevoegdheden ten aanzien van de
zorgspecifieke fusietoets van de NZa over te hevelen naar ACM. Het wetsvoorstel Herpositionering
taken NZa en deregulering (Kamerstukken II 2016/17, 34445) is op 8 april 2016 naar de Tweede Kamer
gestuurd. De beoogde datum van overheveling was 1 januari 2018, maar dit bleek niet haalbaar
toen het wetsvoorstel na de verkiezingen in 2017 controversieel werd verklaard. In een brief van
16 november 2017 heeft de Minister voor Medische Zorg aangekondigd dat in het eerste kwartaal
van 2018 de nota naar aanleiding van het nader verslag naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd
met betrekking tot het wetsvoorstel dat (o.a.) voorziet in overheveling van taken van de NZa naar
de ACM.
Zorginstellingen hebben daarmee thans een inspanningsverplichting om een cliëntenraad in te
stellen. Mochten er geen cliënten zijn die in een cliëntenraad willen participeren, dan heeft de
zorginstelling in beginsel aan haar verplichtingen voldaan, indien blijkt dat de zorginstelling dat
wel heeft geprobeerd. Op 20 december 2017 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer,
‘Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet
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Voorts heeft de cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen een bindend voordrachtsrecht voor één zetel binnen de raad van
toezicht. Dit voordrachtsrecht kan door de raad van toezicht worden getoetst aan
de vastgestelde profielschets en de voor de zorginstelling geldende kwaliteitseisen.74
Het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Governancecode Zorg 2017 bepalen dat de op
voordracht benoemde intern toezichthouder onaf hankelijk en zonder ruggespraak
moet kunnen functioneren. De Governancecode Zorg 2017 opent daarnaast de
mogelijkheid om specifieke afspraken te maken met de cliëntenraad omtrent de
uitoefening van dit bindend voordrachtsrecht. Een optie die de Governancecode
Zorg 2017 in dat kader noemt, is het doen van afstand door de cliëntenraad van
haar bindend voordrachtsrecht voor één zetel, in ‘ruil’ voor een zwaarwegend adviesrecht ten aanzien van alle zetels binnen de raad van toezicht.75 Een dergelijke
afspraak doet overigens niet af aan de verplichting uit de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen om in de statuten van de zorginstelling het bindend
voordrachtsrecht aan de cliëntenraad toe te kennen.
De medezeggenschap van het personeel verloopt via de band van de Wet op de
ondernemingsraden. Indien een zorginstelling meer dan 50 medewerkers in dienst
heeft, dient de zorginstelling een ondernemingsraad in te stellen. De omvang van
de diverse informatie-, advies- en instemmingsrechten van de ondernemingsraad
is in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden verder uitgewerkt in onder meer de sector cao’s. Zo hebben ondernemingsraden op grond van
enkele cao’s onder meer een adviesrecht bij de benoeming en het ontslag van elk
lid van het bestuur en/of de raad van toezicht.
27.6

Woningcorporaties

27.6.1

Een woningcorporatie is een stichting of vereniging

Woningcorporaties zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen die zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting
werkzaam te zijn en beogen hun financiële middelen uitsluitend in het belang
van de volkshuisvesting in te zetten, die zijn toegelaten als instellingen, uitsluitend
in het belang van de volkshuisvesting werkzaam.76

74.
75.
76.

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)’, Kamerstukken II 2017/18, 34858, 2. In dit wetsvoorstel is onder meer bepaald dat een cliëntenraad dient te worden ingesteld bij een instelling
waarbij in de regel meer dan tien natuurlijke personen zorg verlenen. ‘Kleinere’ zorginstellingen
worden daarmee ontheven van de verplichting een cliëntenraad in te stellen. Ten tijde van het
actualiseren van dit hoofdstuk was dit wetsvoorstel nog in behandeling bij de Tweede Kamer.
In het bijzonder ook de onverenigbare functies van leden van de raad van toezicht op grond van
de voorschriften die het CIBG stelt aan de samenstelling van de raad van toezicht, zie par. 27.4.2.
Zie principe 6.3, Governancecode Zorg 2017, p. 17.
Art. 19 lid 1 Woningwet.
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27.6.2

Relevante wet- en regelgeving

Het juridisch kader voor woningcorporaties wordt beheerst door de Woningwet,
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV).
Dit juridisch kader is in 2015 geheel herzien.77 In de Woningwet wordt de taak van
de woningcorporaties sterk ingekaderd. In principe moeten woningcorporaties zich
alleen bezighouden met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor
mensen met lage en middeninkomens. Woningcorporaties moeten maatschappelijke activiteiten scheiden van commerciële activiteiten, om te voorkomen dat
woningcorporaties in commerciële projecten stappen die, als het misgaat, ten
koste kunnen gaan van huurders. Alleen wanneer in achterstandswijken of
krimpgebieden geen commerciële partijen te vinden zijn om koopwoningen of
duurdere huurwoningen te bouwen, mag een woningcorporatie die verantwoordelijkheid op zich nemen, mits middels een aparte dochteronderneming. Woningcorporaties mogen zich nog slechts met mate bezighouden met de ‘leef baarheid’ van
buurten. Woningcorporaties moeten zich vooral bezighouden met hun belangrijkste
taak: betaalbare woningen bouwen voor mensen met een smalle beurs.78
Om op te kunnen treden als woningcorporatie dient de betreffende rechtspersoon
door de minister onder wie de volkshuisvesting ressorteert te zijn toegelaten als
instelling (art. 19 lid 1 Woningwet). Een woningcorporatie kan alleen als toegelaten
instelling worden aangemerkt indien de woningcorporatie uitsluitend activiteiten
onderneemt die in het belang zijn van de volkshuisvesting. Dit dient ook in de
doelstelling van de woningcorporatie te worden vermeld.79 In art. 45 Woningwet
en in de BTIV is vastgelegd welke activiteiten dat (kunnen) zijn en aan welke
voorwaarden een zogenoemde ‘toegelaten instelling’ verder dient te voldoen.
In de Woningwet wordt onderscheid gemaakt tussen ‘diensten van algemeen economisch belang’ (daeb-diensten) en diensten die niet van algemeen economisch
belang zijn.80 Daeb-diensten betreffen bijvoorbeeld sociale huurwoningen, bepaald
maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leef baarheid, oftewel de
activiteiten die in het belang zijn van de volkshuisvesting – en dus door de toegelaten instelling zelf mogen worden verricht. Activiteiten als het ontwikkelen van
huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed moeten
worden gezien als niet-daeb activiteiten. Deze activiteiten mag een woningcorporatie niet verrichten, of althans niet zelf verrichten. Wanneer woningcorporaties
toch niet-daeb activiteiten willen uitvoeren, kan dat op twee manieren. Zij kunnen
dit doen vanuit een juridische dochtervennootschap of vanuit hun administratief
77.
78.

79.
80.
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Als gevolg van het rapport ‘Ver van Huis’ van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, Kamerstukken II 2014/15, 33606, 4.
Zie ook het Regeerakkoord 2017 (‘Vertrouwen in de toekomst’, Regeerakkoord 2017-2021, VVD,
CDA, D66 en ChristenUnie, 10 oktober 2017) waarin in par. 2.3 is bepaald dat ‘De kerntaak van
corporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met
een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen
vinden’.
Art. 23 lid 1 Woningwet.
Art. 47 e.v. Woningwet.
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gescheiden niet-daeb tak. Bij administratief gescheiden niet-daeb activiteiten is er
een groter risico op marktverstoring, kruissubsidie en risico’s die terug kunnen
slaan op daeb activiteiten. Daarom zijn extra waarborgen in de wet opgenomen.81
De Woningwet hanteert strenge eisen voor de inrichting van het bestuur en intern
toezicht (zie hierna in par. 27.5.4). De Governancecode woningcorporaties 201582
werkt dit nader uit. De Governancecode woningcorporaties 2015 weerspiegelt hoe
woningcorporaties in 2015 denken over goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag,
transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn van
groot belang voor hoe woningcorporaties zo goed mogelijk hun werk doen. De
Governancecode woningcorporaties 2015 gaat ook expliciet in op deze onderwerpen
en kent daartoe vijf principes, uitgewerkt in bepalingen. Aan deze bepalingen
dienen woningcorporaties zich te houden. De Governancecode woningcorporaties
2015 gaat uit van het ‘pas toe of leg uit’-principe. Om de kwaliteit en transparantie
van handelen van bestuur en intern toezicht te bevorderen is afwijking met ‘leg
uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt ‘pas toe’. Daar waar wel
sprake is van afwijking (mits toegestaan), dient dat te worden verantwoord.
27.6.3

Extern toezicht

De publieke belangen in de volkshuisvesting worden in aanvulling op het intern
toezicht geborgd door extern toezicht vanuit de overheid. In de Woningwet zijn
diverse toezichthoudende bevoegdheden toegekend aan de minister onder wie de
volkshuisvesting ressorteert. Deze bevoegdheden worden uitgeoefend door de
Autoriteit woningcorporaties (Aw).
De Aw houdt zowel financieel toezicht als toezicht op de integriteit en de prestaties
van de corporaties en controleert woningcorporaties daartoe op de volgende punten:
– beoordelen van de integriteit van het bestuur en intern toezicht;
– toetsen of bestuurders van corporaties en leden van de raad van toezicht geschikt en betrouwbaar zijn;
– toestemming verlenen (of niet) als een woningcorporatie samenwerking zoekt
met een andere corporatie of instelling;
– beoordelen van de financiële positie van woningcorporaties;
– toezicht houden op dochtermaatschappijen van woningcorporaties.
27.6.4

Bestuursmodel en intern toezicht

Ook voor woningcorporaties geldt de verplichting de functies van bestuur en intern
toezicht te scheiden middels het raad van toezicht-model, waarbij in de Woningwet
wordt gesproken over een ‘raad van commissarissen’.83 Voor wat betreft de inrichting van bestuur en intern toezicht gaat de Woningwet daarin verder dan in andere
sectorwetgeving. Zowel aan bestuurders als intern toezichthouders van woningcor81.
82.

83.

Zie art. 48a e.v. Woningwet.
Laatstelijk vastgesteld per 1 januari 2017 door de brancheorganisaties Aedes en VTW gezamenlijk
voor haar leden, te vinden via https://www.vtw.nl/data/media/files/Governancecode_woningcorporaties_2015_versie_juli_2017.pdf.
Art. 24 en art. 30 Woningwet.
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poraties worden bij benoeming en herbenoeming eisen gesteld aan de geschiktheid.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘Fit en propertest’. Voordat
een bestuurder of intern toezichthouder kan worden benoemd, moet de minister
onder wie de volkshuisvesting ressorteert een positief advies geven op basis van
toetsingscriteria. Het gaat hierbij om tal van criteria voor geschiktheid, geformuleerd
in termen van persoonlijke competenties. Daarnaast zijn criteria benoemd voor
het beoordelen van de betrouwbaarheid van kandidaat-bestuurders en commissarissen, onder andere op basis van strafrechtelijke, financiële en fiscale antecedenten.84
De Woningwet wijkt op enkele punten iets af van het algemene verenigingsrecht
zoals beschreven in Boek 2 BW. Indien de woningcorporatie is ingericht in de
rechtsvorm vereniging, wordt een aantal wetsartikelen uit Boek 2 BW buiten toepassing verklaard. Zo worden bestuurders van de woningcorporatie niet door de
algemene vergadering benoemd, maar door de raad van toezicht van de woningcorporatie.85 Bij de stichting worden de wetsartikelen uit Boek 2 BW wel gewoon
van overeenkomstige toepassing verklaard.
27.6.5

Medezeggenschap huurders en personeel

Woningcorporaties kennen geen uitgewerkte wettelijke regeling voor de medezeggenschap van huurders. Wel volgt uit de Wet op het overleg huurders verhuurder
dat woningcorporaties overleg moeten hebben met huurdersorganisaties, dat die
organisaties recht hebben op financiële ondersteuning en bij geschillen is er een
geschillenregeling.
Ook in de Woningwet wordt ingegaan op de medezeggenschap van huurders, onder
meer door toekenning van een bindend voordrachtsrecht voor de benoeming van
enkele intern toezichthouders (af hankelijk van de omvang van het intern toezichthoudend orgaan) aan de belangenbehartigende organisaties van de huurders van
de woongelegenheden van de toegelaten instelling.86 In de praktijk wordt ten behoeve van de huurdersbelangenbehartiging doorgaans een stichting of vereniging
ingesteld waarvan de huurders van bouwcomplexen aangeslotene of lid worden.
De medezeggenschap van het personeel volgt de Wet op de ondernemingsraden.

84.
85.
86.
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Art. 25 en 31 Woningwet, uitgewerkt in de BTIV en RTIV.
Zie art. 22 Woningwet.
Art. 31 Woningwet.
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Hoofdstuk 28
Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de
stichting
Prof. mr. C.A. Schwarz

28.1

Uitkeringsverbod en wettelijke kenmerken van de vereniging en
de stichting

Het verenigingsmodel is de grondvorm van alle rechtspersonen naar privaatrecht
die wij in Boek 2 BW kennen, met uitzondering van de stichting. Niet alleen de
coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn feitelijk bijzondere verschijningsvormen van de vereniging,1 hetzelfde geldt voor de kapitaalvennootschappen,
zo men wil de gekwalificeerde maatschappen, de N.V. en de B.V. Ook de kapitaalvennootschap kent de structuur van een vereniging, die wordt gekenmerkt door
het feit dat er steeds een ledenvergadering, bij N.V. en B.V. aandeelhoudersvergadering geheten, en een bestuur aanwezig is.2 Wanneer de machtsverhoudingen
volgens het wettelijk model worden vergeleken, heeft de aandeelhoudersvergadering
een vergelijkbare positie binnen de vennootschap als de ledenvergadering binnen
de vereniging. Belangrijk onderscheid tussen de vereniging in eigenlijke zin en de
andere verenigingsachtige verschijningsvormen is dat de vereniging geen winst
onder haar leden mag verdelen.3 Bij de stichting geldt dat het doel niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of leden van stichtingsorganen noch
aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale
strekking hebben.4 Gaat het bij de vereniging om een verbod tot het doen van
winstuitkeringen aan leden, bij de stichting lijkt het te gaan om een verbod tot het
doen van uitkeringen aan oprichters en orgaanbemensers. Hieronder zullen we
zien dat dit laatste standpunt kan worden genuanceerd.
Het is de vereniging en de stichting echter niet verboden om commerciële activiteiten te ontplooien, zolang de daarmee gegenereerde winsten worden besteed in het
kader van het doel van de rechtspersoon. Het uitkeringsverbod bij de vereniging
behelst dat winst niet onder leden mag worden verdeeld, welke notie, verdedigbaar,
zo moet worden gelezen dat er een verbod geldt op winstuitkeringen, niet alleen
aan leden, maar ook aan andere bij de vereniging betrokkenen, zoals bestuursleden,
toezichthouders en oprichters.5 Het onderscheid met bijvoorbeeld de coöperatie is
niet altijd even duidelijk, nu uitkeringen met een ideële of sociale strekking wel
1.

2.
3.
4.
5.

Een deel van dit hoofdstuk is een bewerking van mijn bijdrage over het doel van de stichting en
het uitkeringsverbod in Lennarts, Van Veen en Zaman 2011: zie Zaman 2011, p. 35 e.v. Zie de definitie van de coöperatie respectievelijk de onderlinge waarborgmaatschappij in art. 2:53 lid 1 en
2 BW.
Het is pas van de laatste decennia dat een N.V. en een B.V. niet bij meerzijdige rechtshandeling
moeten worden opgericht, zulks om oprichting van de eenpersoonsvennootschap te faciliteren.
Art. 2:26 lid 3 BW. Vgl. art. 2:53a BW, waar dit artikellid buiten toepassing wordt geplaatst bij
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
Art. 2:285 lid 3 BW.
In deze zin ook Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 18 e.v.

HET UITKERINGSVERBOD BIJ DE VERENIGING EN DE STICHTING

499

28.1

UITKERINGSVERBOD EN WETTELIJKE KENMERKEN VAN DE VERENIGING EN DE STICHTING

kunnen worden gedaan aan de leden, waarbij de herkomst van het uitgekeerd
vermogen niet steeds strak zal kunnen worden onderscheiden van de binnen de
onderneming van de vereniging gegenereerde winsten. De regeling moet, in dit
verband, zo worden gelezen dat uitkering van winst aan leden niet tot de mogelijkheden behoort, maar dat uitkeringen uit het verenigingsvermogen aan leden of
derden steeds toelaatbaar zijn, wanneer die uitkeringen een ideële of sociale
strekking hebben, in welk verband de herkomst van de verschillende samenstellende
delen van het verenigingsvermogen niet relevant is.
De rechtsvorm van de stichting kende, anders dan de vereniging, tot in het midden
van de vorige eeuw slechts vage contouren. Het rechtskarakter van de stichting is
lang omstreden geweest. Dat hing samen met de veelheid van verschijningsvormen
van organisatorische verbanden met karaktertrekken die overeenkomst vertoonden
met wat in de rechtspraktijk wel als een stichting werd aangemerkt. Daarnaast
speelde het meer dogmatische probleem van het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan een verschijningsvorm die behoorde tot wat wel werd aangeduid als de
‘universitatis rerum’, dus als iets wat geen tekenen van leven vertoont, een vermogen dat voortdurend bestemd wordt tot een bepaald nuttig doel en dat, geen wezenlijke eigenaar hebbende, toch rechtspersoonlijkheid verkrijgt.6 Codificatie van
de stichting is van relatief recente datum. De discussie over aard en wezen van de
stichting en haar rechtskarakter werd voorlopig beëindigd bij de eerste wettelijke
regeling van de stichting in 1956.7 In deze wet werden de drie materiële kenmerken
van de stichting gecodificeerd. De stichting onderscheidde zich van de vereniging
en eigenlijk van alle rechtspersonen naar privaatrecht door het wettelijk kenmerk
dat zij geen leden kent. Een tweede, minder onderscheidend, materieel kenmerk
werd gevonden in het feit dat zij een statutair bepaald doel verwezenlijkt met
aanwending van een daartoe bestemd vermogen. Ten slotte werd de afgrenzing
van de stichting ten opzichte van de traditioneel op ondernemingsactiviteiten gerichte rechtsvormen gezocht in het voorschrift dat het stichtingsdoel niet het doen
van uitkeringen aan oprichters of aan bemensers van haar organen noch aan anderen mag inhouden, tenzij, voor wat betreft de laatste categorie, de uitkering een
ideële of sociale strekking heeft. Deze materiële kenmerken beoogden de stichting
te onderscheiden van de andere rechtspersonen naar privaatrecht, ook toen reeds
vooral met het oog op het voorkomen van misbruik van rechtspersonen. In de Wet
op Stichtingen8 werd het uitkeringsverbod, dat thans in art. 2:285 lid 3 BW wordt
aangetroffen, verankerd. Voor invoering van deze wet werd vrij algemeen aangenomen dat het doel van stichtingachtige organisaties niet mocht en kon worden
gericht op het maken van winst, dat wil zeggen het behalen van vermogensrechtelijk
voordeel. Deze aanname diende de stichtingsvorm te onderscheiden van andere
rechtspersoonsvormen, en dan met name de N.V., die immers werd gekenmerkt
door een op winst gerichte doelstelling, op welke wijze dus misbruik van de stichtingachtige organisatievorm door ondernemers zou moeten worden tegengegaan.
Met name diende te worden vermeden dat ondernemers hun commerciële onderneming in zo’n organisatievorm zouden kunnen inbrengen waarbij de winsten
6.
7.
8.
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De stichting als doelvermogen. Zie ook Van Lanschot 1856.
Wet op Stichtingen van 31 mei 1956, Stb. 1956, 327, in werking getreden per 1 januari 1957.
Lid 3 van art. 1.

HOOFDSTUK 28

DE STREKKING VAN HET UITKERINGSVERBOD BIJ DE VERENIGING EN DE STICHTING

28.2

aan oprichters c.q. bestuursleden zouden kunnen toevloeien met vermijding van
de voorschriften die de regeling van de N.V. (en de, zoals die toentertijd genoemd
werd, Coöperatieve Vereniging) kende ter bescherming van het algemeen belang
en het belang van derden, zoals kapitaalverschaffers en crediteuren. De definitie
van het uitkeringsverbod heeft direct te maken met dit oude uitgangspunt, zij het
in enigszins aangepaste vorm. Men wilde niet de mogelijkheid uitsluiten dat een
stichting haar doel realiseert met vermogen dat die stichting genereert uit commerciële activiteiten,9 maar slechts de mogelijkheid blokkeren dat uitkering van de
revenuen aan bij de stichting betrokkenen zou kunnen plaatsvinden.10
28.2

De strekking van het uitkeringsverbod bij de vereniging en de
stichting

Bij de totstandkoming van de Wet op Stichtingen 1956 speelden interessante discussies rond het beperkte doel van de stichting en de invulling van het uitkeringsverbod, waarin aan de hand van voorbeelden getracht werd enige scherpte in uitleg
te creëren. Deze discussies zijn, ook thans nog, van belang voor de interpretatie
van het wettelijk uitkeringsverbod nu de discussie, bij latere invoering van de
stichtingsregeling in Boek 2 BW in 1976, niet meer werd gevoerd. De conclusie was
dat stichtingen commerciële activiteiten mochten ontwikkelen en ook werkzaamheden mochten verrichten in het kader van een statutair doel dat op het economisch
terrein ligt.11 Door bedrijven opgezette researchinstituten of vakscholen in de vorm
van stichtingen, laboratoria voor toegepaste psychologie, overkoepelende organisaties voor taxibedrijven en het ANP, alles kon en kan nog steeds in de rechtsvorm
van de stichting worden gebracht. En ook al maken deze stichtingen winst en ook
al wordt dit winststreven tot uitdrukking gebracht in die zin dat de doelomschrijving
mede gericht is op het bereiken van boekhoudkundige winst, dit alles is geen probleem zolang men ‘(…) deze “winst” ten goede doet komen aan de stichting zelf;
aan een betere outillage, aan het mogelijk maken van betere methoden enz. (...)’.12
Het uitkeringsverbod kan derhalve worden beschouwd als het sluitstuk op de beperking van commerciële activiteiten van stichtingen, die dus eigenlijk onbeperkt
kunnen worden ontplooid zolang de revenuen maar niet ten goede komen aan bij
de stichting betrokken oprichters of bemensers van organen. Dezelfde redenering
ligt ten grondslag aan de wettelijke regeling bij de vereniging. Het feit dat de vereniging in enge zin geen winst aan leden mag uitkeren, onderscheidt deze rechtsvorm van de andere verenigingsachtige samenwerkingsvormen, de coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij en, zo men wil, de N.V. en de B.V.
Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting ziet ook op uitkeringen in
natura, maar het moet wel gaan om uitkeringen, dat wil zeggen om een prestatie
waartegenover geen (gelijkwaardige) tegenprestatie staat. Het moet derhalve gaan
om een prestatie samenhangend met een bevoordelingsbedoeling waardoor een
9.
10.

11.
12.

Vgl. Versteeg 1954, p. 127.
In dit verband schreef Paul Scholten (1940): ‘Het doel moet ideëel zijn. Alleen dan is de stichting
gerechtvaardigd. Stichting voor een commercieel doel, stichting in het eigenbelang van den stichter
is niet anders dan verdubbeling van zich zelf met uitsluiting van aansprakelijkheid. Er is geen enkele grond om dit toe te laten.’ Zie in dit verband ook Bregstein 1955.
Zie ook Zaman 2011, p. 104 e.v.
Vgl. Versteeg 1954, p. 127.
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ander wordt verrijkt ten koste van het vermogen van de rechtspersoon.13 Uitdrukkelijk werd gesteld dat het uitkeringsverbod niet ziet op het op andere wijze behartigen van de vermogensbelangen van oprichters of hen die deel uitmaken van de
organen van de rechtspersoon en dat met name het verrichten van diensten, zoals
dat bij in- en verkoopcentrales en researchstichtingen voorkomt, niet door het
verbod wordt geraakt.14 In dit verband kwam de vraag op wat onder het begrip
‘orgaan’ dient te worden verstaan. Vrij algemeen stelde men zich achter de opvatting
van Van der Grinten15 dat daaronder, naast het bestuur, moeten worden begrepen
de personen of colleges die statutair zelfstandige bevoegdheden hebben en waarvan
besluiten aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend, zodat dus bijvoorbeeld
een toezichthoudend college binnen de stichting onder de regeling valt.16 In die
discussie werd ook helder dat een betaling van een passende vergoeding voor hun
dienstverlening aan orgaanbemensers niet door het uitkeringsverbod werd getroffen.
Ook toen reeds werd deze opvatting genuanceerd en sterk af hankelijk gemaakt
van de omstandigheden van het geval.17
De nuancering is mijns inziens correct en interessant. Het geheel opsouperen van
het vermogen van een vereniging of stichting door het betalen van vergoedingen
aan bestuurders lijkt in beginsel te kwalificeren als het hanteren van een feitelijke
doelstelling die in strijd is met het uitkeringsverbod. Dat zal overigens niet steeds
het geval zijn. Zo is verdedigbaar dat die situatie aanvaardbaar is wanneer het
vooruitzicht reëel is dat, door de activiteiten van de gehonoreerd bestuurder, het
vermogen krachtig zal aanwassen. De ‘cost gaet immers voor de baet uyt’. Men
denke hier aan een vereniging of stichting waarin een onderneming onder professionele leiding wordt gestart die in de startfase voorzienbaar verlies zal leiden maar,
op termijn en naar redelijke verwachting, zal bijdragen aan de financiering van
de doelrealisatie van de rechtspersoon. In ieder geval blijkt uit het bovenstaand
citaat dat de minister het uitkeringsverbod niet alleen plaatst in de sleutel van het
statutaire doel, maar ook in die van het feitelijk doel van die stichting, zoals dat
blijkt uit de feitelijke werkzaamheden van die stichting. Deze redenering is overeenkomstig toepasbaar op de vereniging.
Zoals eerder opgemerkt vallen betalingen die niet onverplicht geschieden als uitvoering van een overeenkomst die om baat is aangegaan, niet onder het uitkeringsverbod. Dus het betalen van kosten, salarissen en andere gepaste vergoedingen is
niet het doen van een uitkering. Interessante vraag is, nu voor de vereniging of de
stichting geen wettelijke vermogenseis geldt, of een vergoeding voor terbeschikkingstelling van vermogen al dan niet als een uitkering moet worden gekwalificeerd.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat het betalen van een vergoeding voor ter beschikking gesteld vreemd vermogen geen uitkering vormt. Hetzelfde geldt wanneer
13.
14.
15.
16.
17.
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Vgl. Van Houte 2002, p. 134.
Polak 1956, p. 73.
Van der Grinten 1956, p. 182.
Zie Polak 1956, p. 74.
Van der Grinten schreef: ‘Ik kan mij aan de andere kant zelfs voorstellen dat, wanneer het een
stichting van grote omvang en met een groot belang betreft, het mogelijk zal zijn de bestuurder
een full-time vergoeding te geven. Immers, ook dan kan niet worden gezegd, dat het doel van de
stichting is gericht op het doen van uitkeringen aan deze man. Wanneer men echter een andere
figuur heeft, waarbij de inkomsten van de stichting geheel naar één bepaalde man gaan, ook al
besteedt deze zijn gehele dag aan de stichting, zal men, naar ik geloof, moeten zeggen dat het doel
van de stichting inderdaad is gericht op het doen van uitkeringen aan die bestuurder. Ook hier zal
de rechter intussen de juiste weg hebben te vinden.’ Zie Van der Grinten 1956, p. 182.
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derden eigen vermogen aan de vereniging of stichting ter beschikking stellen en
daarvoor een gepaste vergoeding ontvangen.18 Er wordt op gewezen dat zodanige
terbeschikkingstelling niet gelijkt op een aandeelhoudersrelatie, onder meer omdat
de wet geen regeling kent van beschikkingstelling van ‘equity’ aan een vereniging
of stichting. Wanneer een redelijke, dus niet bovenmatige, vergoeding voor de
terbeschikkingstelling van vermogen aan de vereniging of stichting wordt bedongen,
zal deze vergoeding niet worden geraakt door het uitkeringsverbod. Gevoeliger ligt
de vraag of een zodanige vergoeding ook zou kunnen bestaan uit een winstaf hankelijke uitkering. Opgemerkt kan worden dat de wijze van aantrekken van noodzakelijk vermogen een aangelegenheid van het bestuur is en dat, nu de activiteit
van de rechtspersoon commercieel kan zijn, er in het kader van het genereren van
winst scherp gekeken moet worden naar de kosten van dat kapitaal. Af hankelijk
van de omstandigheden kan aantrekken van eigen vermogen, bijvoorbeeld voor
een periode van dertig jaar in combinatie met een winstdelingsregeling, commercieel aantrekkelijker blijken dan een (niet achtergestelde) lening tegen vaste rente.
In die omstandigheden zien wij geen beletsel om een winstdelingsafspraak als
toelaatbaar te zien, ook niet als de oprichter of bestuurder zelf de kapitaalverschaffer
is.19 Dit neemt niet weg dat een en ander gevoelig ligt want in die omstandigheden
rendeert het kapitaal van de bestuurder winstaf hankelijk, terwijl hij als bestuurder
de stichting beheerst c.q. een krachtige invloed heeft op het verenigingsbeleid.
Overigens is de stichting, meer dan de vereniging, vanouds een in veel varianten
voorkomende verschijningsvorm en zet deze trend zich in de moderne tijd voort.
Regelmatig wordt thans een soepeler benadering van de stichtingsregels bepleit
dan wel het introduceren van subvormen die in het kader van het lenigen van
specifieke maatschappelijke noden zouden moeten voorzien, waarbij bijvoorbeeld
gedacht wordt aan introductie van de familiestichting waarvoor het uitkeringsverbod
niet zou moeten gelden, of aan een bijzondere vorm voor de overheidsstichting en
voor de ondernemende stichting.20
In de formulering van het wettelijk uitkeringsverbod zijn drie kringen van betrokkenen te definiëren, te weten oprichters, (leden en andere) bemensers van organen
en anderen. Algemeen wordt aangenomen dat uitkeringen aan anderen steeds
mogelijk zijn, en dat uitkeringen aan oprichters, leden en andere bij de rechtspersoon betrokkenen zijn toegestaan wanneer zij vallen onder de regels die de
rechtspersoon hanteert ten aanzien van het bepalen van uitkeringsgerechtigden.
28.3

Consequenties van schending van het uitkeringsverbod bij
vereniging of stichting

Bij het bespreken van de consequenties van overschrijding van het uitkeringsverbod
moeten twee situaties worden onderscheiden. Denkbaar is dat de formulering van
18.
19.
20.

In deze zin Te Niet 2003.
Overigens ziet Raaijmakers in het kader van dit type afspraak überhaupt geen spanning met het
uitkeringsverbod. Zie Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 674.
Men denke ook aan een Antilliaans Particulier Fonds. Zie ook par. 26.4 in verband met de ‘Civil
Law Trust’. Vgl. Zaman 2007, waarover Blanco Fernández 2007, p. 160. Zie over trustachtige
structuren in stichtingsvorm Waaijer-Linders 2010. Zie over de plannen om te komen tot een familiestichting, waarin het uitkeringsverbod zou moeten komen te vervallen voor uitkeringen aan
familieleden, het rapport van de Werkgroep modernisering successiewetgeving (Commissie-Moltmaker) van 13 maart 2000 en Burgerhart & Veltman 2004. Zie ook Ter Huurne 2000, p. 193 e.v.
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de statutaire doelstelling in strijd is met het verbod, of dat de feitelijke werkzaamheid van de rechtspersoon daarmee in strijd is. In beide gevallen zou de consequentie de ontbinding van de vereniging of stichting kunnen zijn. De rechtbank ontbindt
de rechtspersoon wanneer de statuten niet aan de eisen der wet voldoen of wanneer
de organisatie niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt (art.
2:21 BW). Hier stuiten we op een nuance die ergerlijk is, niet alleen omdat het
onderscheid tussen beide situaties niet goed te maken is, maar ook omdat deze
regeling praktisch van geen belang is nu een ontbindingsprocedure op een van
beide gronden zich vrijwel nooit voordoet. Zou men niet kunnen zeggen dat er,
wanneer de statuten van de stichting als doelstelling omvatten het doen van uitkeringen aan oprichters, of die van de vereniging het uitkeren van winst aan leden,
sprake is van beide situaties? De vraag komt dan op of het van belang is op welke
grond het verzoek tot ontbinding wordt gebaseerd, nu art. 2:21 lid 1 BW van dit
artikel voorschrijft dat de rechtbank weliswaar in beide situaties moet ontbinden,
maar lid 2 de rechtbank de mogelijkheid biedt om niet te ontbinden indien een
termijn wordt gegund bij afloop waarvan de rechtspersoon wel aan de eisen der
wet blijkt te voldoen. Deze formulering van lid 2 houdt verband met de mogelijkheid
rechtspersonen om te zetten op de voet van art. 2:18 BW en lijkt slechts terug te
slaan op de ontbindingsgrond inhoudende dat niet wordt voldaan aan de wettelijke
kenmerken van die rechtspersoon. Dat zou dus betekenen dat, wanneer het verzoek
tot ontbinding is gestoeld op het feit dat de statuten niet aan de wettelijke eisen
voldoen nu zij de mogelijkheid tot het doen van verboden uitkeringen bevatten,
de rechtbank steeds zal moeten ontbinden, terwijl wanneer de basis wordt gezocht
in schending van de wettelijke kenmerken van de rechtspersoon, de rechter de
mogelijkheid zou hebben om een termijn voor omzetting in een andere rechtsvorm
te vergunnen. Onduidelijkheden in wetgeving vormen, ook in dit geval, aanleiding
tot ragfijne en soms onbegrijpelijke nuanceringen21 terwijl de discussie praktisch
geen relevantie heeft nu ontbinding op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM)
of belanghebbenden niet of nauwelijks voorkomt, zeker niet in relatie tot het doen
van ongerechtvaardigde uitkeringen. Wij zouden willen aannemen dat de rechtbank, bij het verzoek tot ontbinding op een van beide gronden, de vereniging of
stichting steeds een termijn kan vergunnen waarin tot aanpassing van de statuten
c.q. omzetting kan worden besloten. In dit verband is relevant dat, wanneer de
statuten van de stichting de wijziging van de doelstelling uitsluiten, de rechtbank
de statutaire doelstelling niettemin kan wijzigen op basis van het bepaalde in art.
2:394 lid 3 BW.22 Ondertussen pleit een en ander wel voor een krachtige revisie
van de wettelijke regeling op dit stuk.
Wanneer geen sprake is van een doelstelling in strijd met de eisen der wet, maar
er feitelijk wel verboden uitkeringen plaatsvinden, kán de rechtbank ontbinden
nu er sprake is van het overtreden van het wettelijk geldend uitkeringsverbod en/of
het handelen in strijd met de statuten. De discretionaire bevoegdheid van de
rechtbank vloeit hier voort uit de wettelijke formulering van art. 2:21 lid 3 BW.

21.
22.
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Zie bijv. Dijk & Van der Ploeg 2013, hfdst. 13.2.
Waarbij het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is. Zo zal de
nieuwe doelstelling nauw verwant moeten zijn aan de oorspronkelijke, in strijd met de wet geformuleerde, doelstelling. Zie voor wijziging van de verenigingsstatuten wanneer die mogelijkheid
zou zijn uitgesloten, art. 2:43 lid 2 BW.
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De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of het OM.
De vraag wat in dit verband onder belanghebbenden moet worden verstaan, is
lastig te beantwoorden. Belanghebbenden spelen, zeker bij de stichting waar democratische controle van een ledenvergadering ontbreekt en het OM in dit kader
geen activiteiten pleegt te ontplooien, een in potentie belangrijke rol bij het toezicht
op de feitelijke werkzaamheid van verenigingen en stichtingen. Interessante vraag
in dit verband is of een maatschappelijke organisatie (NGO) met een bepaald doel,
dat direct verband houdt met het statutair doel van een rechtspersoon waarin
verboden uitkeringen plaatsvinden, als belanghebbende kan kwalificeren bij het
verzoek tot ontbinding van die rechtspersoon. De parallellie tussen doelstellingen
lijkt hiervoor te pleiten. Of zou men in die gevallen moeten oordelen dat zulks
niet aan de orde kan zijn, omdat die maatschappelijke organisatie niet om ontbinding kan verzoeken nu het voortbestaan van de vereniging of stichting die in strijd
handelt met het uitkeringsverbod, het belang van de maatschappelijke organisatie
niet schaadt?23 En zou in reactie op die stelling niet aannemelijk kunnen worden
gemaakt dat zulks in deze omstandigheden wel aan de orde is nu toewijzing van
een verzoek tot ontbinding van die rechtspersoon zou leiden tot een correcte aanwending van het vermogen in het kader van het doel van die rechtspersoon,
waarmee (indirect ook) het doel van de maatschappelijke organisatie wordt gediend?
De Hoge Raad overweegt in dit verband regelmatig dat niet in het algemeen is
aangegeven wie tot de belanghebbenden zijn te rekenen en dat dit uit de aard van
de procedure en de daarmee verband houdende wetsbepalingen moet worden afgeleid. Hierbij speelt, volgens de Hoge Raad, de vraag een rol of iemand door de
uitkomst van de desbetreffende procedure zodanig in een eigen belang kan worden
getroffen dat deze daarin behoort te mogen opkomen ter bescherming van dat
belang of in hoeverre iemand anderszins zo nauw betrokken is of is geweest bij
het onderwerp dat in de procedure wordt behandeld, dat daarin een belang is gelegen om in de procedure te verschijnen.24 Dit laatste stuk van de formulering, overigens betrekking hebbend op de positie als belanghebbende van oud-bestuurders
van een stichting, zou bij een ruime uitleg kunnen leiden tot de aanname dat ook
een maatschappelijke organisatie met een doel nauw verwant aan dat van de vereniging of stichting waarin verboden uitkeringen worden gedaan, kwalificeert als
belanghebbende in de zin van art. 2:21 BW.25 Wij realiseren ons dat deze zienswijze
in potentie verdergaande consequenties zou kunnen hebben, bijvoorbeeld dat deze
maatschappelijke organisatie ook zou kwalificeren als belanghebbende in de zin
van andere wettelijke regelingen, zoals het ontslag van bestuurders, de aanvulling
van het bestuur of de ontbinding van de rechtspersoon.26 Wij zouden daar, in het
voorbeeld van de maatschappelijke organisatie die zich op hetzelfde terrein beweegt
als de zich misdragende rechtspersoon, geen moeite mee hebben. Overigens zouden
wij menen dat belanghebbenden in deze zin niet gelijk zijn aan diegenen die
23.
24.
25.

26.

Vgl. Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II* 1997/158.
Vgl. HR 10 november 2006, RvdW 2006/1056 en HR 6 juni 2003, NJ 2003/486, m.nt. Ma., alsook HR
25 oktober 1991, NJ 1992/149, m.nt. Ma.
Enige steun voor dit standpunt zou kunnen worden ontleend aan Rb. Dordrecht 27 april 2005, JOR
2005/172, waarin een gemeente als belanghebbende bij een stichting werd aangemerkt, overigens
in het kader van de procedure als bedoeld in art. 2:299 BW, nu die stichting op sociaal vlak belangrijk
werk ten behoeve van de inwoners van de gemeente deed en de gemeente zich dat belang van de
inwoners aantrok. Belangrijk punt was hier echter dat de gemeente de stichting volledig subsidieerde.
Vgl. in verband met de stichting art. 2:298, 2:299 en art. 2:301 BW.
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krachtens wet of statuten bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken.
Wij zouden willen aannemen dat er, voor het behoren tot de redelijkheids- en
billijkheidskring van art. 2:8 BW,27 sprake moet zijn van een organisatierechtelijke
betrokkenheid van een persoon of organisatie bij de vereniging of stichting, bestaande uit lidmaatschap van een orgaan van de rechtspersoon. Hier kan een
parallel getrokken worden met de positie van houders van certificaten van aandelen
in de N.V. ten opzichte van die vennootschap.28 Wij zouden menen dat zonder
(feitelijke) betrokkenheid van de vennootschap bij het uitgeven van certificaten
van haar aandelen, geen organisatierechtelijke betrekking ontstaat tussen de
houders van onbewilligde certificaten en de vennootschap, zodat die certificaathouders niet krachtens wet of statuten bij de organisatie van de vennootschap zijn
betrokken. Wij delen derhalve niet de visie van Nowak29 die aanneemt dat ook
houders van certificaten die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, de mogelijkheid hebben om besluiten van organen van de vennootschap te
doen vernietigen op grond van strijd met de redelijkheid en billijkheid die door
art. 2:8 BW wordt geëist.30 De conclusie is derhalve dat de inhoud van het begrip
‘belanghebbende’ in de zin van art. 2:21 BW iets anders inhoudt dan het krachtens
wet of statuten bij de organisatie betrokken zijn in de zin van art. 2:8 BW. Als belanghebbende in eerste zin kwalificeert de maatschappelijke organisatie met een
verwant doel aan dat van de vereniging of stichting die, op basis van haar statutaire
regeling of feitelijke werkzaamheden, in beginsel voor rechterlijke ontbinding in
aanmerking komt.

27.
28.

29.
30.
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Zij zijn derhalve in staat om besluiten van organen aan te tasten op grond van de redelijkheid en
billijkheid (art. 2:8 jo. art. 2:15 lid 1 onderdeel b BW).
Sinds invoering van het flexibele B.V.-recht per 1 oktober 2012 speelt bij de B.V. niet meer de vraag
naar de al dan niet met medewerking van de B.V. uitgegeven certificaten van aandelen, nu het
uitgangspunt thans is (art. 2:227 lid 2 BW) dat er slechts organisatierechten voor certificaathouders
aan de orde zijn wanneer zulks in de statuten is bepaald.
In zijn noot bij Rb. Amsterdam 25 augustus 2010, JOR 2010/301 (CFS Holding).
Zie art. 2:8 jo. art. 2:15 lid 1 onderdeel b BW. Zie ook S.B. Garcia Nelen & C.A. Schwarz, Certificering
van aandelen bij NV en BV, Den Haag: Sdu 2016, p. 67 e.v.
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Hoofdstuk 29
De stichting binnen concernverband
Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn

29.1

Inleiding

Een stichting kan met andere rechtspersonen zijn verbonden door bijvoorbeeld
overeenkomsten of statutaire benoemingsrechten. Bij een bepaalde mate van verbondenheid kan men van een groeps- of concernverband spreken. Voorbeelden
van stichtingen die in concernverband opereren vindt men onder andere in de
zorg- en woonsector. Berucht is het faillissement van het Meavita-concern, een
conglomeraat van stichtingen en B.V.’s.1 Een ander voorbeeld is de zorgorganisatie
die werkt onder naam en leiding van de stichting Espria.2
De typering als concernverband is van belang voor de toepassing van bepaalde
wettelijke voorschriften, zoals die betreffende de jaarrekening of juridische fusie
en splitsing.
Niet alleen de wetgever, maar ook de rechter kan rekening houden met een concernverband. Dat kan leiden tot aansprakelijkheid van de stichting of een andere
rechtspersoon die aan het hoofd staat van het concern.
Het is dus van belang te bepalen onder welke omstandigheden een stichting deel
uitmaakt van een concern.
29.2

Groeps- of concernbegrippen

In Boek 2 BW zijn definities opgenomen van ‘dochtermaatschappij’, ‘groep’ en
‘groepsmaatschappij’. Deze concernbegrippen – men spreekt ook wel van
groepsbegrippen – bieden de wetgever houvast bij het regelen van onderwerpen
als jaarrekening, fusie en splitsing.3
Dochtermaatschappij (art. 2:24a BW)
Zoals hierna zal blijken, kan een stichting een of meer dochtermaatschappijen
hebben, maar zij kan zelf, strikt genomen, geen dochtermaatschappij zijn. Onder
omstandigheden kan zij echter wel met een dochtermaatschappij worden gelijkgesteld.
De wettelijke omschrijving van dochtermaatschappij duidt op een formeel-juridische
verbondenheid die inhoudt dat een rechtspersoon (de moedermaatschappij4)
overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Dat is het geval als een rechtspersoon:
1.
2.
3.
4.

Zie bijvoorbeeld de opsomming van stichtingen en B.V.’s in Hof Amsterdam (OK) 30 mei 2011,
ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ6686, JOR 2011/219, m.nt. S.M. Bartman.
Espria Jaarverslag 2016, p. 8, www.espria.nl.
Zie voor een uitgebreide bespreking van de concernbegrippen S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn &
M. Olaerts, Van het concern, negende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016, hoofdstuk II.
De ‘moedermaatschappij’ is de tegenpool van de dochtermaatschappij maar wordt niet in Boek 2
BW omschreven.
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alleen of samen met anderen meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een andere rechtspersoon (de dochtermaatschappij); of
lid of aandeelhouder is van een andere rechtspersoon en alleen of samen met
anderen meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen van die andere rechtspersoon kan benoemen of ontslaan;
als vennoot volledig aansprakelijk is jegens de crediteuren van een personenvennootschap.

Bovendien geldt voor elk van de drie gevallen dat er ook sprake is van een moederdochterverhouding als de moedermaatschappij indirect, dat wil zeggen, via een of
meer van haar dochtermaatschappijen, aan de omschrijving voldoet.
Ter verduidelijking enkele voorbeelden van een stichting met een of meer dochtermaatschappijen:
– Stichting S houdt de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen van B.V.
A. Op haar beurt houdt B.V. A alle aandelen van B.V. B. B.V. A is dan een
dochtermaatschappij van stichting S. B.V. B is niet alleen een dochtermaatschappij van B.V. A, maar ook van stichting S.
– Stichting S is lid van coöperatie C en heeft met enkele andere leden een
langlopende overeenkomst gesloten waardoor zij in de algemene vergadering
gezamenlijk meer dan de helft van de stemrechten kunnen uitoefenen.
Coöperatie C is dan een dochtermaatschappij van stichting S.
– Stichting S participeert in een vennootschap onder firma (v.o.f.). Aangezien
de vennoten in een v.o.f. volledig aansprakelijk zijn ten opzichte van de crediteuren van de v.o.f., is de v.o.f. een dochtermaatschappij van stichting S
(volgens de wettekst wordt de v.o.f. in zo’n geval immers ‘gelijk gesteld’ met
een dochtermaatschappij, art. 2:24a lid 2 BW). Indien stichting S daarentegen
als commanditaire vennoot participeert in een commanditaire vennootschap
(C.V.), is van een moeder/dochterverhouding geen sprake, omdat de commanditaire vennoot niet volledig aansprakelijk is jegens de crediteuren van de
C.V.
Zeggenschap over een stichting
De zeggenschap over een stichting zal doorgaans berusten op de statuten, omdat
daarin kan worden bepaald dat een rechtspersoon (die bijvoorbeeld de stichting
opricht) de bestuurders van de stichting kan benoemen en ontslaan (art. 2:286 lid
4 BW). In aanvulling daarop kan worden bepaald dat de volgende bevoegdheden
toekomen aan de (oprichtende) rechtspersoon:
– goedkeuren van belangrijke bestuursbesluiten;
– initiatief nemen tot statutenwijziging en/of ontbinding;
– aanwijzingen geven aan het bestuur van de stichting;
– benoeming en ontslag van de leden van de raad van commissarissen.
Ter versterking van de verbondenheid kan ook worden voorzien in een zogeheten
personele unie. Dat wil zeggen dat de bestuurders van de (oprichtende) rechtspersoon tevens bestuurders van de stichting zijn. Een variant is om als leden van het
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toezichthoudend orgaan bij elk van de stichtingen binnen een groep dezelfde
personen te benoemen.5
Een stichting kent geen algemene vergadering en dus ook geen leden of aandeelhouders. Daarmee lijkt uitgesloten dat een stichting zelf als dochtermaatschappij
(zoals omschreven in de wet) kan worden gekwalificeerd. Toch wordt aangenomen
dat een stichting onder omstandigheden met een dochtermaatschappij moet worden
gelijkgesteld. Het is daarom af te raden om de stichting te gebruiken om te ontkomen aan bepaalde voorschriften die voor dochtermaatschappijen gelden.6 In het
jaarrekeningenrecht is zelfs de eis vervallen dat de moedermaatschappij lid of
aandeelhouder is van de rechtspersonen die zij in haar geconsolideerde jaarrekening
verantwoordt. Beslissend is of over andere rechtspersonen, waaronder stichtingen,
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of dat deze daadwerkelijk
aan centrale leiding zijn onderworpen (art. 2:406 lid 1 BW).
Groepsmaatschappij (art. 2:24b BW)
Bij het wettelijk begrip groepsmaatschappij staat de economisch-organisatorische
verbondenheid centraal. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Het gaat om verbondenheid waarvoor centrale leiding essentieel is. Rechtspersonen en personenvennootschappen die tot de economische eenheid behoren, zijn groepsmaatschappijen.
De centrale leiding over een groep kan ook in handen zijn van een stichting. Dat
is het geval als zij daadwerkelijk de zeggenschap uitoefent over een of meer andere
stichtingen en/of andere rechtspersonen. De stichting is in dat geval de rechtspersoon
die aan het hoofd staat van de groep.
Een stichting kan ook op een lager niveau deel uitmaken van de groep, dat wil
zeggen, onder centrale leiding staan van een andere rechtspersoon. Dat is het geval
als die andere rechtspersoon daadwerkelijk zeggenschap over haar uitoefent en zij
met die andere rechtspersoon economisch en organisatorisch is verbonden. Aandelenbezit of lidmaatschap – vormen van verbondenheid die bij de stichting niet
mogelijk zijn – zijn daarvoor, anders dan voor de moeder/dochterverhouding als
omschreven in art. 2:24a BW, geen vereiste.
Wat is de verhouding tussen de concernbegrippen van art. 2:24a en 2:24b BW?
Over het algemeen wordt aangenomen dat bij een moeder/dochterverhouding als
bedoeld in art. 2:24a BW de moedermaatschappij centrale leiding uitoefent over
haar dochtermaatschappij(en). Anders gezegd: de moedermaatschappij wordt geacht
daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om met de haar toekomende
stem-, benoemings- of ontslagrechten de overheersende zeggenschap uit te oefenen.
Het komt betrekkelijk zelden voor dat een dochtermaatschappij niet tevens
groepsmaatschappij is.

5.
6.

Zie verder Dijk & Van der Ploeg 2013, par. 11.5.
Aanvankelijk was hier veel discussie over: P. van Schilfgaarde, De NV 1989, p. 193 e.v., met naschrift
Van der Grinten en reactie op naschrift van Van Schilfgaarde. Zie hierover ook S.M. Bartman, De
NV 1992, p. 160.
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Stichting als administratiekantoor7
Indien men de aan aandelen van een vennootschap verbonden stemrechten in
vertrouwde hand wil houden, wordt wel gebruikgemaakt van certificaten van
aandelen. De N.V. of B.V. geeft aandelen uit aan een administratiekantoor, veelal
een daartoe opgerichte stichting (Stichting Administratiekantoor, afgekort STAK).
De stichting op haar beurt geeft certificaten van die aandelen uit aan de eigenlijke
kapitaalverschaffers. Op grond van de doelstelling van de STAK en de administratievoorwaarden is de stichting gehouden het ontvangen dividend door te geven,
maar het stemrecht wordt uitgeoefend door haarzelf. Hoewel de STAK alle of een
deel van de aandelen houdt, is de vennootschap niet haar dochtermaatschappij,
omdat de stichting de aandelen niet voor eigen rekening houdt. De stemrechten
die zijn verbonden aan de aandelen worden namelijk toegerekend aan degene voor
wiens rekening de aandelen worden gehouden. Althans, als hij bevoegd is te bepalen
hoe die rechten worden uitgeoefend of als hij bevoegd is zich de aandelen te verschaffen (art. 2:24a lid 3 BW). Een en ander hangt af van de administratievoorwaarden. Denkbaar is dat een STAK de aandelen houdt ten behoeve van een moedermaatschappij. De stichting heeft dan zelf geen dochtermaatschappij. De stichting
kan in zo’n geval wel als groepsmaatschappij worden gekwalificeerd als zij valt
onder de centrale leiding van de moedermaatschappij.
Stichting Prioriteit of Stichting Preferente Aandelen8
Ook prioriteitsaandelen, aandelen waaraan een bepaalde mate van zeggenschap
is verbonden, worden soms ondergebracht bij een stichting. Hetzelfde geldt voor
preferente aandelen. Deze worden soms door beursgenoteerde vennootschappen
bij een stichting geplaatst met het oog op een dreigende overval. Voor prioriteitsaandelen en preferente aandelen worden doorgaans geen certificaten uitgegeven
zodat de stichting de aandelen voor eigen rekening houdt. In sommige gevallen
zal dat niet tot gevolg hebben dat de stichting op de algemene vergadering de
meerderheid van de stemmen kan uitoefenen. Als dat wel het geval is, wordt de
vennootschap die aandelen bij haar plaatst een dochtermaatschappij van de stichting.
Ter afronding van deze paragraaf wijs ik erop dat het niet altijd eenvoudig is te
bepalen of van een moeder-dochterverhouding sprake is of dat verbonden rechtspersonen een groep in de zin van de wet vormen. Hierboven zijn dan ook slechts
hoofdlijnen weergegeven en de voorbeelden zijn met opzet eenvoudig gehouden.
29.3

Ontstaan van een concernverband

Een stichting kan op verschillende manieren deel gaan uitmaken van een concern.
Zij kan zelf andere rechtspersonen oprichten om daaraan haar vermogen of onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen. Wordt met dat doel een andere

7.

8.
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Zie P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door Jaap Winter, Jan Berend Wezeman en
Jean Schoonbrood, 17e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017. Zie ook S.B. Garcia Nelen & C.A.
Schwarz, Certificering van aandelen bij NV en BV, Den Haag: Sdu Uitgevers 2016.
Over deze aandelen: P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door Jaap Winter, Jan Berend
Wezeman en Jean Schoonbrood, 17e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
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stichting opgericht, dan spreekt men wel van een ‘satellietstichting’. Een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt met juridische splitsing.
Ook kan een stichting de zeggenschap verwerven over een reeds bestaande andere
rechtspersoon. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de stichting de aandelen verkrijgt
van een vennootschap of als zij het recht krijgt het bestuur van een andere stichting
te benoemen. Deze andere stichting geeft dan haar zelfstandigheid prijs en maakt
zich ondergeschikt aan eerstgenoemde stichting.
Overdracht van vermogen
De stichting kan, zoals gezegd, haar vermogen, instelling of onderneming (of een
deel daarvan) overdragen aan een andere, daartoe opgerichte rechtspersoon. Men
spreekt in zo’n geval ook wel van ‘laten doorzakken’ van de onderneming. Op
welke wijze de stichting de (indirecte) zeggenschap over het vermogen of de onderneming kan behouden, is af hankelijk van de rechtsvorm van de ontvangende
rechtspersoon.
Is die andere rechtspersoon een vennootschap (N.V. of B.V.), dan kan de overdracht
plaatsvinden tegen uitreiking van aandelen aan de stichting (art. 2:94a en art.
2:204a BW). De stichting wordt dan (enig) aandeelhouder en de ontvangende vennootschap wordt daardoor dochtermaatschappij van de stichting.
Wordt overgedragen naar een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij,
dan zal de tegenprestatie op andere wijze dan door uitgifte van aandelen moeten
geschieden. Naast bijvoorbeeld betaling van een geldsom kan de stichting het lidmaatschap verwerven met het daaraan gekoppelde stemrecht. De statuten kunnen
bepalen dat een lid meer dan één stem kan uitbrengen (art. 2:38 lid 1 BW). Indien
de overdragende stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene
vergadering kan uitoefenen, wordt de coöperatie of onderlinge dochtermaatschappij
van de stichting.9
Vindt overdracht plaats naar een andere stichting, dan kan in de statuten van die
stichting de zeggenschap van de overdragende stichting worden gewaarborgd.
Splitsing
Het vermogen of de onderneming van een stichting kan ook door middel van
splitsing geheel of gedeeltelijk overgaan op een of meer andere rechtspersonen.
Dat kunnen bestaande rechtspersonen zijn of ook rechtspersonen die bij de splitsing
worden opgericht. Voor splitsing schrijft de wet een procedure voor die inschakeling
van de notaris vereist, die meer dan een maand in beslag neemt en waaraan publiciteit is verbonden (art. 2:334a e.v. BW, zie verder hoofdstuk 22). Hoewel de procedure sterk verschilt van de hiervoor besproken ‘doorzakoperatie’ kan men langs
beide wegen een vergelijkbaar resultaat bereiken. De zeggenschap kan bij de
splitsende stichting blijven, omdat zij bij de splitsing aandelen of lidmaatschapsrechten verkrijgt en/of zeggenschapsrechten op basis van de statuten van de verkrijgende rechtspersoon. De keuze voor de ene of de andere methode zal in veel gevallen mede af hankelijk zijn van fiscale aspecten.

9.

Hierover Dijk & Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij,
zesde druk, Deventer: Kluwer 2013, hoofdstuk 11.5.

DE STICHTING BINNEN CONCERNVERBAND

511

29.3

ONTSTAAN VAN EEN CONCERNVERBAND

Hoewel de overdragende of splitsende stichting de zeggenschap over de ontvangende
(bij splitsing: verkrijgende) rechtspersoon of rechtspersonen kan veiligstellen, zal
dat doorgaans niet voldoende zijn om van een concern – een groep als bedoeld
in art. 2:24b BW – te spreken. Wil er sprake zijn van een economische eenheid,
dan zullen overeenkomsten of aanvullende statutaire bepalingen nodig zijn met
het oog op de financiering of de bedrijfsvoering van de groep.
Besluitvorming en beperkingen
Bij de besluitvorming die nodig is voor de bovenomschreven vormen van herstructurering moeten uiteraard de statuten van de stichting in acht worden genomen.
Als uitgangspunt kan dienen dat het bestuur het bevoegde orgaan is om dergelijke
ingrijpende besluiten te nemen. Ook andere organen moeten mogelijk worden
ingeschakeld. Zo zal bijvoorbeeld een bij de statuten ingestelde raad van toezicht
of raad van commissarissen doorgaans dergelijke besluiten van het bestuur moeten
goedkeuren. Bij het overdragen van de onderneming of een deel daarvan zal de
ondernemingsraad, indien die is ingesteld, doorgaans adviesrecht hebben. Hetzelfde
geldt voor het opgeven van de zelfstandigheid door statutenwijziging en het sluiten
van daartoe dienende overeenkomsten (art. 25 WOR).
Belangrijke beperkingen kunnen zijn gelegen in het statutaire doel van de stichting
evenals in eventuele statutaire bepalingen omtrent de middelen waarmee het doel
moet worden nagestreefd. Kenmerkend voor de stichting is dat zij een doel nastreeft
met een daartoe bestemd vermogen (art. 2:285 lid 1 BW). Door overdracht van
vermogen, al dan niet tegen ontvangst van aandelen of andere waarden, verandert
de samenstelling en soms ook de omvang van het doelvermogen. Dat kan gevolgen
hebben voor de wijze waarop de stichting haar statutaire doel kan bereiken.
Bescherming van doelvermogen
Zoals in hoofdstuk 21 is aangegeven, wordt het doelvermogen bij omzetting beschermd door de wettelijke vermogensklem (art. 2:18 lid 6 BW). Dat is nodig omdat
andere rechtsvormen in beginsel geen beperking kennen voor de besteding van
hun vermogen. Daardoor zouden anderen aanspraken op het vermogen kunnen
krijgen hetgeen ten koste gaat van de oorspronkelijke belanghebbenden. Eenzelfde
risico kan zich voordoen bij de overdracht van vermogen door een stichting. Hoewel
de wet daarvoor geen vermogensklem voorschrijft, zal men daarbij toch op dat risico bedacht moeten zijn, juist omdat de stichting wordt gekenmerkt door haar
doelvermogen. Het bestuur zal daarom dienen na te gaan of de herstructurering
gevolgen heeft voor omvang en samenstelling van het doelvermogen en voor de
mogelijkheden om het statutaire doel te bereiken. Ook moet erop worden gelet
dat doel en statuten van de ontvangende (bij fusie: verkrijgende) rechtspersoon
niet op gespannen voet staan met het doel van de stichting.10
Als bestuurders handelen in strijd met de statuten of anderszins in strijd met het
belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming, kan dat onder
omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling
(art. 2:9 BW). Een besluit tot overdracht van stichtingsvermogen in strijd met de
10.
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Zie in dit verband de geruchtmakende Optas-affaire: A.F.M. Dorresteijn, ‘Bescherming van doelvermogen buiten omzetting’, in: M.L. Lennarts, W.J.M. van Veen & D.F.F.M. Zaman, De stichting. Kritische
beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011,
p. 109-120.
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statuten kan nietig zijn (art. 2:14 lid 1 BW). Belanghebbenden bij het doel van de
stichting kunnen in bepaalde gevallen vernietiging van een bestuursbesluit vorderen
(art. 2:15 lid 1 BW). Het is daarom verstandig om voorafgaand aan overdracht van
vermogen na te gaan of de statuten daarvoor ruimte laten en of niet beter eerst de
statuten kunnen worden aangepast (zie hoofdstuk 15).
Voorbeeld
Stichting A houdt een onderneming in stand waarvan de opbrengsten ten goede
moeten komen aan degenen die daar volgens de statuten van de stichting recht op
hebben. Als A een deel van de onderneming overdraagt aan een nieuw opgerichte
stichting B, zal het bestuur van A ervoor moeten zorgen dat stichting A de zeggenschap over stichting B kan uitoefenen. Voorts moet worden geregeld dat de opbrengsten van het overgedragen deel van de onderneming ten goede blijven komen aan
de oorspronkelijke belanghebbenden bij stichting A. Het bovenstaande geldt
evenzeer indien stichting A een deel van haar onderneming overdraagt aan een
nieuw opgerichte vennootschap V. Wil men het anders, dan zal eerst het statutaire
doel van stichting A moeten worden aangepast.
Riskanter is de overdracht van vermogen of de onderneming aan een bestaande
vennootschap tegen uitgifte van aandelen door die vennootschap. Een dergelijke
vennootschap heeft immers al een of meer andere aandeelhouders zodat het niet
vanzelfsprekend is dat stichting A de zeggenschap kan uitoefenen en dat uitkering
van de winst ten goede blijft komen aan de oorspronkelijke belanghebbenden.
Uiteraard kan de onderneming ook worden overgedragen tegen betaling in geld.
De stichting kan de opbrengst vervolgens aanwenden ten bate van haar doel. Ook
over een dergelijke wijziging in de samenstelling van het stichtingsvermogen is
zorgvuldige besluitvorming geboden. De prijs die voor de onderneming wordt betaald, zal in overeenstemming moeten zijn met het winstpotentieel van de onderneming welke immers door de verkoop wordt prijsgegeven. Anders gezegd, de
transactie moet ‘at arm’s length’ plaatsvinden.
Het bovenstaande houdt, kort gezegd, in dat het bestuur van een stichting bij
overdracht van haar vermogen of onderneming de zeggenschap over de ontvangende
rechtspersoon dient te waarborgen. Aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn
om te voorkomen dat opbrengsten van het vermogen of van de onderneming ten
goede komen aan anderen dan de oorspronkelijke belanghebbenden.
Bij overdracht tegen betaling in geld zal de prijsbepaling zorgvuldig dienen te geschieden, omdat toekomstige opbrengsten worden prijsgegeven.
In veel gevallen zal de stichting haar statuten moeten aanpassen om bevoegd te
zijn tot de overdracht van vermogen of onderneming.
29.4

Gevolgen van het concernverband

Een concernverband heeft gevolgen voor de toepassing van verschillende wettelijke
voorschriften en kan ook in fiscaal opzicht relevant zijn.
Jaarrekeningvoorschriften
Een commerciële stichting die aan het hoofd staat van een groep moet een geconsolideerde jaarrekening opmaken. De financiële gegevens van stichtingen die deel
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uitmaken van een groep worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
die door de moederstichting wordt opgesteld (art. 2:406 e.v. BW).
Juridische fusie
Een juridische fusie tussen een stichting als verkrijgende rechtspersoon met een
vennootschap waarvan zij alle aandelen houdt, kan via een vereenvoudigde procedure tot stand komen (art. 2:333 lid 3 BW; zie hoofdstuk 22).
Splitsing
Splitsing van een stichting kan eveneens plaatsvinden door middel van een vereenvoudigde procedure als wordt afgesplitst naar een of meer vennootschappen die
bij de splitsing worden opgericht en waarvan de stichting bij de splitsing alle aandelen verkrijgt (art. 2:334hh BW).
Medezeggenschap
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) legt verplichtingen op aan ‘in een groep
verbonden ondernemers’, onder andere om in bepaalde gevallen een centrale ondernemingsraad in te stellen (art. 33 lid 3 WOR).
Enquêterecht
Een enquête – een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken – vindt
doorgaans plaats op verzoek van aandeelhouders van een vennootschap. Bij de
stichting kan een verzoek worden ingediend door het bestuur, de raad van commissarissen of een ander toezichthoudend orgaan dat ingevolge de statuten is ingesteld
(art. 2:346 BW). Het onderzoek betreft dan het beleid en de gang van zaken bij de
stichting zelf. Ook een vakvereniging kan onder omstandigheden bevoegd zijn een
verzoek tot enquête in te dienen (art. 2:347 BW).11
Is sprake van een concern, dan kan de Ondernemingskamer (OK) bevel geven om
in het onderzoek ook gegevens van andere rechtspersonen binnen het concernverband te betrekken (art. 2:351 lid 2 BW). In sommige gevallen kan de OK een ‘concernenquête’ bevelen, dat wil zeggen, andere rechtspersonen binnen het concernverband ook aan het onderzoek onderwerpen zodat ook bij die andere rechtspersonen voorzieningen kunnen worden getroffen (zie hoofdstuk 20).
29.5

Aansprakelijkheid

In de rechtspraak zijn moedermaatschappijen onder omstandigheden aansprakelijk
gehouden ten opzichte van crediteuren van haar dochters. Daarbij gaat het erom
of het concernverband zodanig is dat de moeder een zorgplicht heeft voor die crediteuren als het in financieel opzicht slecht gaat met een of meer dochters. Voor
de rechter is niet relevant of het gaat om een dochtermaatschappij of groepsmaatschappij als omschreven in de wet. Het in die bepalingen (art. 2:24a en art. 2:24b
BW) bedoelde concernverband is op zichzelf niet voldoende voor aansprakelijkheid
van de moeder jegens de schuldeisers van haar dochter.

11.
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Zie de in een eerdere noot genoemde uitspraak van Hof Amsterdam (OK) 30 mei 2011, JOR 2011/219,
m.nt. S.M. Bartman.
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Beslissend zijn feitelijke omstandigheden zoals indringende bemoeienis van de
moeder met de bedrijfsvoering van haar dochter en de wetenschap dat bij verdere
voortzetting van de activiteiten van de dochter haar crediteuren onbetaald zullen
blijven. Onder dergelijke omstandigheden kan de moeder op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk zijn als zij zich de belangen van die crediteuren
niet aantrekt.12
Deze jurisprudentie is ook relevant voor stichtingen die de rol van moedermaatschappij vervullen. Naarmate de concernverbondenheid hechter is, nemen de risico’s
op aansprakelijkheid toe. Een belangrijk uitgangspunt is dat een hecht concernverband de moeder verplicht om op de hoogte te zijn van de financiële situatie van
de dochter. De hechtheid van het concernverband berust niet alleen op zeggenschap,
maar ook op andere factoren zoals de wijze van financiering.
Indien sprake is van een gehele of gedeeltelijke personele unie tussen de besturen
van moeder en dochter, zal de moeder doorgaans geacht worden zodanig inzicht
in de financiële situatie van de dochter te hebben dat zij een zorgplicht heeft ten
opzichte van de crediteuren van de dochter als die in financiële problemen komt.13

12.
13.

HR 21 december 2001, JOR 2002/38, met name de noot van S.M. Bartman (Sobi/Hurks).
Zie verder Bartman, Dorresteijn & Olaerts 2016, hoofdstuk VIII.
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Hoofdstuk 30
Medezeggenschap
Dr. J. Roest

Algemeen

30.1

Onder ‘medezeggenschap’ wordt in dit hoofdstuk verstaan: de bevoegdheid van
werknemers(vertegenwoordigers) om op grond van in wet- of regelgeving of contractueel vastgelegde rechten, beslissingen van de rechtspersoon (stichting, vereniging of coöperatie) te beïnvloeden. Medezeggenschapsrechten ontlenen werknemers
primair aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zodat deze wet in dit
hoofdstuk centraal staat. Naast werknemers kunnen ook andere belanghebbenden
binnen de rechtspersoon mogelijkheden hebben om besluiten te beïnvloeden. Gedacht kan worden aan rechten van de cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).1 Aan de mogelijkheid van samenloop
van medezeggenschap van cliëntenraad en medezeggenschap op grond van de
WOR wordt hieronder aandacht besteed.
30.2

Instelling ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

30.2.1

Begrippenkader WOR

In de Wet op de ondernemingsraden staat het begrip ‘onderneming’ centraal; indien
een onderneming een bepaalde omvang heeft, moet een ondernemingsraad (OR)
worden ingesteld. Het begrip ‘onderneming’ (art. 1 lid 1 onderdeel c WOR) is gedefinieerd als een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst (of publiekrechtelijke aanstelling) arbeid wordt verricht. Kernelement is dat sprake moet zijn van een arbeidsorganisatie; niet vereist is een winststreven terwijl een onderneming ook niet als
afzonderlijke rechtsvorm georganiseerd hoeft te zijn. Dit impliceert dat door
stichtingen in stand gehouden niet-commerciële organisaties zoals ziekenhuizen
kunnen kwalificeren als onderneming in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Als in een onderneming in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn,
dan is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die haar in stand houdt – in de
terminologie van de WOR de ondernemer (art. 1 lid 1 onderdeel d WOR) – verplicht
om een OR in te stellen (art. 2 lid 1 WOR). De bestuurder, hij die rechtstreeks de
hoogste zeggenschap uitoefent over de leiding van de arbeid (art. 1 lid 1 onderdeel
e WOR), vertegenwoordigt de ondernemer in de contacten met de OR en is dus zijn
feitelijke gesprekspartner. Als de ondernemer een rechtspersoon (stichting of ver1.

In dit hoofdstuk blijven de specifieke medezeggenschapsregelingen voor onderwijs- en zorginstellingen onbesproken. Verwezen wordt naar par. 27.4.9 waar de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS) wordt besproken en par. 27.5.5 waar de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aan de orde komt.
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eniging) is, zullen de statutaire bestuurders veelal als bestuurders in de zin van de
WOR worden aangemerkt, zodat de beide bestuursbegrippen feitelijk samenvallen.
30.2.2

Instelling ondernemingsraad

Houdt een stichting of vereniging een onderneming in stand waarin in de regel 50
werknemers werkzaam zijn, dan is zij verplicht om een OR in te stellen (art. 2
WOR).2 Voor het bepalen van het aantal in de onderneming werkzame personen
tellen deeltijdwerknemers mee.3 Als de ondernemer ondanks wettelijke verplichting
daartoe geen initiatieven neemt om een OR in te stellen, kunnen belanghebbenden
(werknemers, vakorganisaties) op grond van art. 36 lid 1 WOR instelling van een
OR verzoeken bij de kantonrechter.
De Wet op de ondernemingsraden geeft in hoofdstuk III uitgebreide voorschriften
over de wijze waarop een OR wordt samengesteld en regelt de verkiezing van leden
van de OR (art. 9 WOR). De werkwijze van de OR wordt vormgegeven in een reglement (art. 14 WOR). De ondernemer kan de leden van de OR ten aanzien van bepaalde aangelegenheden geheimhouding opleggen (art. 20 WOR). Leden van de OR
genieten bescherming tegen benadeling (vergelijk art. 21 WOR) en ontslagbescherming (art. 7:670 lid 4 BW).
Als een stichting of vereniging verschillende ondernemingen (arbeidsorganisaties)
in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 werknemers werkzaam zijn, dan
kan zij, indien het voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden bevorderlijk is, ervoor kiezen een gemeenschappelijke OR in te stellen (art. 3 WOR).4 Hiernaast is het denkbaar dat een stichting of vereniging meerdere ondernemingen in
stand houdt waarvoor afzonderlijke ondernemingsraden zijn ingesteld. In die
situatie kan zij de medezeggenschap piramidaal organiseren door op het hoogste
niveau van de organisatie een centrale OR in te stellen (art. 33 lid 1 WOR).5 Deze
centrale OR (COR) is bevoegd in aangelegenheden van gemeenschappelijk belang
voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor hij is ingesteld
(art. 35 lid 1 WOR). De bevoegdheid van de COR is exclusief, zodat de medezeggenschapsrechten toekomen aan de COR en de ondernemingsraden op het lagere niveau
niet bevoegd zijn (art. 35 lid 2 WOR).

2.
3.

4.

5.
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Als een OR is ingesteld en het werknemersaantal daalt onder de 50, houdt de OR van rechtswege
op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode (art. 2 lid 2 WOR).
Indien werknemers op grond van een uitzendovereenkomst (art. 7:690 BW) minimaal 24 maanden
in de onderneming werkzaam zijn, tellen zij mee als in de onderneming werkzame personen in
de onderneming waar zij hun werkzaamheden feitelijk verrichten, dus bij de inlenende onderneming
(art. 1 lid 3 onderdeel a WOR). Uitgeleende werknemers tellen mee in de onderneming waar ze
hun arbeidsovereenkomst hebben, ondanks het feit dat ze daar niet feitelijk werkzaam zijn (art. 1
lid 3 onderdeel b WOR).
Recent zijn er twee verzoeken tot instelling van een gemeenschappelijke OR gedaan waarbij het
verzoek van een personeelsvertegenwoordiging werd toegewezen (Rb. Amsterdam (ktr.) 10 oktober
2014, JAR 2014/267, m.nt. Nekeman, TRA 2015/7, m.nt. Van het Kaar) terwijl een ander verzoek
wegens onvoldoende samenhang tussen de ondernemingen werd afgewezen, Rb. Rotterdam (ktr.)
24 september 2014, JAR 2014/272, m.nt. Nekeman.
Een COR kan ook ingesteld worden als een aantal ondernemers in een groep is verbonden (art. 33
lid 3 WOR). Eventueel kan de structuur verfijnd worden door instelling van een ‘groepsondernemingsraad’ voor een divisie van de organisatie (art. 33 lid 2 WOR).
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30.2.3

30.3

Personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering

De Wet op de ondernemingsraden reguleert ook medezeggenschap in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Zijn er minimaal 10 werknemers, dan is de
ondernemer verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen als de
meerderheid van de werknemers dit verzoekt (art. 35c lid 2 WOR).6 De bevoegdheden
van de personeelsvertegenwoordiging zijn beperkt (art. 35c lid 3 WOR). Er bestaat
een instemmingsrecht (art. 27 WOR) voor zover het arbeids- en rusttijden of ziekteverzuim betreft en een adviesrecht over voorgenomen besluiten die kunnen leiden
tot het verlies van de arbeidsplaats of een belangrijke verandering van arbeid(svoorwaarden) van ten minste een kwart van de in de onderneming werkzame personen
(art. 35c lid 3 WOR).7
Is er geen personeelsvertegenwoordiging of OR ingesteld in een onderneming met
tussen de 10 en 50 werknemers, dan is de ondernemer verplicht ten minste twee
keer per jaar een personeelsvergadering te houden. In een van deze vergaderingen
wordt de algemene gang van zaken in de onderneming besproken; hiertoe wordt
informatie verstrekt over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming
en de verwachtingen voor het komende jaar (art. 35b lid 4 WOR). De personeelsvergadering wordt advies gevraagd over voorgenomen besluiten die kunnen leiden
tot verlies van de arbeidsplaats of een belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van een kwart van de werknemers (art. 35b
lid 5 WOR). Naleving van de voorschriften van art. 35b WOR kan verzocht worden
bij de kantonrechter (art. 36a WOR).
30.3

Recht op informatie en overleg

De ondernemer, vertegenwoordigd door de bestuurder (art. 1 lid 1 onderdeel e
WOR), en de OR komen bijeen in een overlegvergadering (art. 23 WOR). De wet
geeft geen regels over de frequentie van deze vergaderingen, maar daarover kunnen
zij uiteraard afspraken maken en een vergaderschema vaststellen. Wettelijk uitgangspunt is dat OR en ondernemer bijeenkomen binnen twee weken nadat een
van beide daarom heeft verzocht.8 In de overlegvergadering, maar overigens ook
daarbuiten, kan de OR voorstellen doen inzake alle aangelegenheden die de onderneming betreffen (recht van initiatief, art. 23 lid 2 en 3 WOR). Minimaal twee vergaderingen per jaar worden gehouden waar de algemene gang van zaken van de
onderneming wordt besproken, waarbij de ondernemer mededelingen doet over
adviesplichtige (art. 25 WOR) en instemmingsplichtige (art. 27 WOR) besluiten die
hij in voorbereiding heeft en afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de
OR in de besluitvorming wordt betrokken (art. 24 lid 1 WOR). Ingeval een voorgenomen besluit ingrijpend van aard is, zoals de sluiting van de onderneming, dient
de ondernemer op het moment dat die sluiting zich als reële optie aftekent en niet
6.
7.

8.

In een onderneming met minder dan 10 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging op
vrijwillige basis worden ingesteld (art. 35d WOR).
Zie in dit verband JAR 2014/267 (zie noot 4 hiervoor) waarin een verzoek van de personeelsvertegenwoordiging tot instelling van een gemeenschappelijke OR wordt toegewezen waardoor feitelijk
de personeelsvertegenwoordiging wordt ‘omgezet’ in een OR zodat de medezeggenschap wordt
uitgebreid, aangezien een OR over het advies- en beroepsrecht (art. 25 en 26 WOR) beschikt.
Mocht geen gevolg aan een verzoek worden gegeven, dan kan naleving van de wet verzocht worden
(art. 36 WOR).
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pas op het moment waarop de sluiting als businesscase is uitgewerkt op grond van
art. 24 WOR met de OR in overleg te treden.9 Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of stichting, dan zijn een of meer bestuurders aanwezig;
wordt de onderneming in stand gehouden door een coöperatie, dan zijn commissarissen (indien een raad van commissarissen is ingesteld) aanwezig (art. 24 lid 2
WOR).
Voor een zinvolle uitoefening van zijn rechten is informatieverstrekking aan de
OR essentieel. De ondernemer is daarom verplicht desgevraagd alle informatie aan
de OR te verstrekken die deze redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening van
zijn taak (art. 31 WOR). Naast dit algemene recht op informatie heeft de OR recht
op financieel-economische informatie (art. 31a WOR). Dit recht houdt kort gezegd
in dat de ondernemer algemene financiële informatie verstrekt (art. 31a lid 1 WOR)
en dat daarnaast indien de ondernemer een jaarrekening (titel 9 Boek 2 BW) opstelt,
deze wordt verstrekt en met de OR wordt besproken. Deze verplichting geldt dus
voor commerciële stichtingen en verenigingen en voor coöperaties (zie nader
hoofdstuk 23). Voor not-for-profitorganisaties die geen jaarrekening opmaken,
geldt dat zij vervangende gegevens moeten verstrekken als vastgelegd in een AMvB,
het Besluit verstrekking financiële gegevens aan ondernemingsraden (art. 31a lid
5 WOR).
30.4

Adviesrecht

30.4.1

Karakter adviesrecht

Het adviesrecht (art. 25 WOR) is misschien wel het krachtigste medezeggenschapsrecht van de OR. Het adviesrecht speelt een belangrijke rol als een herstructurering
door de ondernemer (stichting of vereniging) wordt voorgenomen. Wanneer de
ondernemer van plan is om een van de in art. 25 lid 1 WOR opgesomde besluiten
te nemen, is hij verplicht vooraf het advies van de OR in te winnen. Deze opsomming is limitatief zodat over aangelegenheden die niet hieronder te brengen zijn,
geen advies gevraagd hoeft te worden. Uitzondering bestaat in het geval de adviesbevoegdheid van de OR is uitgebreid, bijvoorbeeld doordat de ondernemer in het
verleden een toezegging heeft gedaan of wanneer een medezeggenschapsconvenant
(art. 32 WOR) is gesloten.
Het adviesrecht bestaat ten opzichte van een voorgenomen besluit (art. 25 lid 1 WOR).
Deze formulering heeft in de praktijk tot interpretatievragen geleid. De volgende
besluitvormingsfasen worden in de rechtspraak onderscheiden: beleidsvoornemen,
voorgenomen besluit, besluit en uitvoering van het besluit. Het advies moet op
een zodanig moment gevraagd worden dat de OR nog wezenlijk invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit (art. 25 lid 2 WOR). Indien de ondernemingsraad
advies gevraagd wordt nadat een contract (‘Signing Protocol’) is getekend onder de
opschortende voorwaarde van afronding van het adviestraject, kan de OR geen
wezenlijke invloed meer uitoefenen.10 Hiernaast is de ondernemer verplicht zijn
9.
10.
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Hof Amsterdam (OK) 17 november 2016, RO 2017/32, JAR 2017/29 (Nalco).
Hof Amsterdam (OK) 10 oktober 2017, JOR 2017/293, m.nt. Berkhout, TRA 2017/103, m.nt. I. Zaal,
RO 2018/11 (Uniface). Deze zaak betrof een zogenoemde veilingverkoop. Ook het besluit tot wijziging
van de topstructuur van de Stichting Reinier Haga Groep waarbij een in de adviesaanvraag verwoorde
transitiefase wordt overgeslagen houdt een schending van de medezeggenschapsrechten in omdat
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besluit te motiveren en daarbij aan te geven wat de gevolgen van het besluit voor
het personeel zullen zijn en welke maatregelen in verband daarmee worden
voorgenomen (art. 25 lid 3 WOR).11 Met name dit vereiste maakt dat pas advies
gevraagd kan worden als de voornemens al in belangrijke mate zijn geconcretiseerd.
Een beleidsvoornemen is niet aan advies onderworpen aangezien het nog voldoende
concreetheid mist en nader moet worden uitgewerkt.12 Vaste lijn in de rechtspraak
is dat gefaseerde besluitvorming mogelijk is, mits deze geen af breuk doet aan de
effectiviteit van de medezeggenschap terwijl tevens op basis van art. 25 lid 3 WOR
een overzicht wordt gegeven van de personele gevolgen van het besluit.13
De OR brengt pas een advies uit nadat over de adviesaanvraag een overlegvergadering heeft plaatsgevonden. Bij deze vergadering moeten, in overeenstemming met
art. 24 lid 2 WOR, vertegenwoordigers van de raad van commissarissen en van het
bestuur aanwezig zijn.
Indien de OR bezwaren heeft tegen het voorgenomen besluit en negatief adviseert,
doet hij er goed aan zijn advies zodanig te motiveren dat de ondernemer de mogelijkheid heeft met de bezwaren rekening te houden in zijn besluitvorming. De wet
geeft geen regeling van de termijn waarbinnen de OR advies uit moet brengen;
deze moet ‘redelijk’ zijn en is af hankelijk van de concrete omstandigheden. Als de
ondernemer de OR geen redelijke termijn biedt voor het uitbrengen van het advies,
dreigt in een eventuele beroepsprocedure (art. 26 WOR) het oordeel van de Ondernemingskamer dat het besluit moet worden ingetrokken.
Nadat het advies is uitgebracht, neemt de ondernemer het besluit. Hiervan stelt
hij de OR schriftelijk in kennis (art. 25 lid 5 WOR). Is het besluit niet of niet geheel
in overeenstemming met het advies van de OR, dan geeft de ondernemer aan
waarom van het advies is afgeweken en dient hij daarbij de bezwaren van de OR
te betrekken.14 Wanneer de ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het
advies van de OR, is hij gehouden de uitvoering van zijn besluit één maand op te
schorten om de OR de mogelijkheid te bieden zich te beraden over het instellen
van beroep bij de Ondernemingskamer (art. 25 lid 6 WOR).
Ten aanzien van een aantal voorgenomen besluiten is de adviesplicht af hankelijk
van de vraag of sprake is van een belangrijk besluit. Een nadere invulling van deze
kwalificatie is in literatuur en rechtspraak ontwikkeld. Bij een belangrijk besluit

11.

12.

13.

14.

het advies van de COR niet meer van wezenlijke invloed op het besluit kan zijn; zie Hof Amsterdam
(OK) 21 maart 2016, RO 2016/34, JAR 2016/108.
Een Sociaal Plan bevat bij uitstek de in art. 25 lid 3 bedoelde maatregelen. Zie Hof Amsterdam (OK)
12 maart 2007, JAR 2007/108 (Bolsius) waaruit blijkt dat indien een Sociaal Plan door de ondernemer
eenzijdig, dus zonder overeenstemming met de vakbonden, is vastgesteld, het adviesrecht zich
uitstrekt tot de inhoud van het Sociaal Plan. De rechtspraak is de laatste twee jaar minder eenduidig.
Zie voor een geval waarin een beroep op art. 25 lid 3 WOR strandt en waarin de OK overweegt dat
geen verplichting bestaat tot het opstellen van een financiële vertrekregeling in geval van een reorganisatie: Hof Amsterdam (OK) 28 januari 2013, TRA 2013/71, m.nt. I. Zaal, JAR 2013/103 (IBM).
Zie ook Hof Amsterdam (OK) 2 april 2014, JAR 2014/121, m.nt. I. Zaal (Centrum Baan en Beroep) en
Hof Amsterdam (OK) 25 september 2017, JAR 2017/269 (Gezondheidscentrum voor Asielzoekers).
In Hof Amsterdam (OK) 30 mei 2012, JAR 2012/181 oordeelde de Ondernemingskamer dat de vaststelling van het businessplan door de Stichting Het Brabants Orkest heeft te gelden als een besluit
en niet als een beleidsvoornemen.
In lijn met eerdere jurisprudentie is Hof Amsterdam (OK) 19 april 2013, JAR 2013/155, m.nt. I. Zaal
(NCRV); Hof Amsterdam (OK) 15 mei 2014, JAR 2014/159, m.nt. I. Zaal (Sappi) en recent Hof
Amsterdam (OK) 16 maart 2018, JAR 2018/103 (Möhringer Liften).
Hof Amsterdam (OK) 29 december 2003, JAR 2004/44. De ondernemer zal aandacht moeten besteden
aan alternatieven voor zijn besluit die door de OR zijn aangedragen, Hof Amsterdam (OK) 23 maart
2005, JOR 2005/182.
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gaat het om een besluit dat voor de onderneming uitzonderlijk is en niet tot de
normale bedrijfsvoering behoort. De ondernemer zal bij de kwalificatie van het
belang van het besluit een weging moeten maken, waarbij de volgende factoren
van belang zijn: het gewicht van het besluit, de aard en omvang van de activiteiten
van de onderneming en het aantal werknemers waarvoor het besluit gevolgen
heeft.15 Als tussen de ondernemer en de OR verschil van mening bestaat over de
vraag of een besluit belangrijk is, zal dit veelal uitmonden in een beroepsprocedure
bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam ex art. 26 WOR.
In een aantal beschikkingen heeft de Ondernemingskamer overwogen dat indien
de communicatie tussen de ondernemer en de OR gebrekkig is, eerst en vooral op
de ondernemer een zorgplicht rust om het medezeggenschapstraject te bewaken.16
30.4.2

Adviesplichtige besluiten

Het adviesrecht van de OR heeft betrekking op de in art. 25 lid 1 WOR opgenomen
financieel-economische besluiten. Een aantal van deze besluiten wordt hier nader
toegelicht.
Allereerst zijn besluiten tot overdracht van zeggenschap over de onderneming,
verkrijging van zeggenschap en het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming adviesplichtig (art. 25 lid 1 onderdeel a en
b WOR).17 Van overdracht van zeggenschap is sprake indien een ander dan de
huidige ondernemer de beslissende invloed over de rechtspersoon en de met haar
verbonden onderneming verwerft.18 Overdracht van zeggenschap kan plaatsvinden
door een juridische fusie of door een activa-passivatransactie (overdracht van bedrijfsmiddelen). Besluiten hiertoe zullen genomen worden door het bestuur van
de rechtspersoon of door de algemene ledenvergadering.
Hiernaast bestaat een adviesplicht indien een duurzame samenwerking wordt
aangegaan met een andere onderneming of wanneer een bestaande duurzame samenwerking ingrijpend wordt gewijzigd of wordt verbroken. Een duurzame samenwerking zal meestal vormgegeven zijn in een overeenkomst of afspraak om ten
aanzien van bepaalde activiteiten gedurende enige tijd samen te werken met behoud
van eigen zelfstandigheid.19 Ook het besluit om een intentieverklaring tot samenwerking aan te gaan kan adviesplichtig zijn.20
Ook een besluit tot het beëindigen van de onderneming (door sluiting, opheffing
of het stilleggen) is adviesplichtig (art. 25 lid 1 onderdeel c WOR). Het besluit van
een stichting of vereniging om surseance van betaling te vragen, is geen adviesplich15.
16.

17.

18.

19.

20.
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Verburg 2013, p. 287-291 (288).
Hof Amsterdam (OK) 26 november 2010, JAR 2011/11; Hof Amsterdam (OK) 3 augustus 2011, JAR
2011/239; Hof Amsterdam (OK) 3 april 2013, ARO 2013/82; Hof Amsterdam (OK) 19 april 2013, JAR
2013/155 en Hof Amsterdam (OK) 27 november 2014, JAR 2015/50 (KNAW).
Overdracht van zeggenschap kan ook plaatsvinden doordat de aandelen in een N.V. of B.V. worden
overgedragen. Uiteraard blijft deze wijze van zeggenschapsoverdracht met haar specifieke medezeggenschapscomplicaties hier onbesproken.
Onder omstandigheden kan een fusiebesluit tevens onderworpen zijn aan overleg met de vakorganisaties op grond van de SER-Fusiegedragsregels 2000. Aangezien de SER-Fusiecode alleen van
toepassing is op ondernemingen in het bedrijfsleven, blijft deze hier onbesproken.
De besluiten genoemd in art. 25 lid 1 onderdeel b WOR zijn niet adviesplichtig als zij een buitenlandse onderneming betreffen, tenzij zij leiden tot een adviesplichtig besluit in de zin van art. 25
lid 1 onderdeel c-f WOR, zie art. 25 lid 1 laatste zin WOR.
Hof Amsterdam (OK) 20 januari 2011, JAR 2011/69.
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tig besluit, omdat het niet tot beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming leidt en ook geen belangrijke wijziging in organisatie van de onderneming/verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming tot gevolg heeft. Ook het besluit
van de rechtspersoon het eigen faillissement aan te vragen, is niet adviesplichtig
geacht.21 Wordt na faillissement een curator benoemd, dan treedt deze in de
rechten van de ondernemer en is hij gehouden eventuele voorgenomen besluiten
in de zin van art. 25 WOR ter advisering aan de OR voor te leggen. Het adviesrecht
van de OR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen ex art. 176
Fw en tot ontslag van werknemers op basis van art. 40 Fw, ook niet als zodanige
verkoop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd
aangezien de handelingen van de curator in deze situaties zijn gericht op liquidatie
van het vermogen van de onderneming. In een dergelijk geval moeten de door het
adviesrecht van art. 25 WOR beschermde belangen wijken voor de belangen van
de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling.22
Een besluit om een deel van de activiteiten van de onderneming te stoppen, een
afslanking van de onderneming veelal gepaard gaande met ontslag van werknemers,
is, mits ‘belangrijk’, onderworpen aan adviesrecht van de OR (art. 25 lid 1 onderdeel
d WOR).
Wanneer de organisatie van de onderneming in belangrijke mate wordt gewijzigd,
heeft de OR een adviesrecht (art. 25 lid 1 onderdeel e WOR). Hiervan zal sprake
zijn als de personeelsformatie veranderingen ondergaat, maar tevens wanneer de
rechtspersoonrechtelijke structuur wordt gewijzigd, en deze wijzigingen doorwerken
in de met de ondernemer verbonden onderneming. Wijzigingen in de organisatie
of bevoegdheidsverdeling van de ondernemer vergen veelal een statutenwijziging.
De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat het voornemen tot statutenwijziging
adviesplichtig is indien deze leidt tot belangrijke wijzigingen in de organisatie van
de onderneming van de rechtspersoon of tot een belangrijke wijziging in de bevoegdheden binnen de onderneming van de rechtspersoon; hierbij wordt gerelateerd
aan doel en strekking van uit de WOR voortvloeiende medezeggenschapsrechten.23
Een besluit tot wijziging van de bestuursstructuur (van twee naar drie bestuurders)
en verdeling van functieportefeuilles is bijvoorbeeld adviesplichtig.24 Indien een
stichting zich omvormt in een naamloze vennootschap is het besluit hiertoe adviesplichtig.25
Wanneer de ondernemer voornemens is een belangrijke investering te plegen,
dient hij advies te vragen (art. 25 lid 1 onderdeel h WOR). Of een investering belangrijk is, hangt af van het bedrag van de beoogde investering in verhouding tot
het reeds in de onderneming geïnvesteerde vermogen en de gevolgen voor werkgelegenheid en de organisatie van de arbeid.26 Het aantrekken van een krediet met
een omvang die de onderneming (ondernemer) af hankelijk maakt van de krediet21.

22.
23.
24.
25.
26.

HR 6 juni 2001, JOR 2001/146 (IJsselwerf). Ook ten aanzien van het besluit het eigen faillissement
aan te vragen, oordeelt de Hoge Raad in IJsselwerf dat dit niet adviesplichtig is. De literatuur is op
dit punt genuanceerd, zie in de volgende noot de annotatie van Kortmann.
HR 2 juni 2017, JOR 2017/248 m.nt. Kortmann (DA Retailgroup).
Hof Amsterdam (OK) 30 december 2003, JOR 2004/102.
Hof Amsterdam (OK) 23 januari 2004, JOR 2004/103.
Vgl. HR 18 mei 2018, JAR 2018/151, m.nt. I. Zaal (Holland Casino).
Vink & Van het Kaar 2014, p. 176.
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verstrekker, is adviesplichtig ex art. 25 lid 1 onderdeel i WOR. Naast de hoogte van
het krediet zijn dus ook de voorwaarden waaronder het krediet verstrekt wordt,
bepalend. Tot die voorwaarden behoort veelal het stellen van zekerheid, zodat ook
de gevraagde zekerheden ten behoeve van de eigen ondernemer onder het adviesrecht vallen. Ook wanneer door de onderneming (ondernemer) kredieten worden
verstrekt, of de ondernemer zich aansprakelijk stelt of zekerheid stelt voor schulden
van een andere rechtspersoon, komt de OR een adviesrecht toe (art. 25 lid 1 onderdeel j WOR). Achtergrond is dat dergelijke besluiten de liquiditeit en solvabiliteit
van de ondernemer in gevaar kunnen brengen, zodat ook de continuïteit van de
onderneming op het spel kan komen te staan.
Op grond van art. 25 lid 1 onderdeel n WOR zijn besluiten van de ondernemer tot
het inhuren van een externe deskundige met het oog op de voorgenomen besluiten
genoemd in onderdeel a-m adviesplichtig. Gedacht kan hierbij worden aan het inhuren van een organisatieadviesbureau. Niet alleen de keuze van de deskundige
zelf, maar ook de te formuleren opdracht aan de deskundige is onderwerp van
advies van de OR.27
Zoals hiervoor in par. 30.2.2 al werd opgemerkt, kan een stichting, vereniging of
coöperatie meerdere ondernemingen in stand houden terwijl zij tevens deel uit
kan maken van een ‘groep’ of concern. Vaste rechtspraak (die overigens met name
betrekking heeft op internationale concerns) is, dat de ondernemer bij afweging
van de betrokken belangen niet alleen het groeps- of concernbelang mag wegen,
maar ook acht moet slaan op de overige belangen waaronder die van de onderneming die hij in stand houdt. Bij die belangenafweging legt de concernstrategie gewicht in de schaal, maar niet per definitie het doorslaggevende.28
30.4.3

Beroepsrecht

Het adviesrecht wordt ondersteund met een beroepsrecht bij de Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam. Wijkt het uiteindelijke besluit van de ondernemer
waarover advies is gevraagd af van het door de OR uitgebrachte advies of zijn feiten
en omstandigheden bekend geworden die tot een ander advies geleid zouden
hebben, dan kan de OR in beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (art. 26 lid 1 WOR). Ook wanneer de OR geen advies is gevraagd
terwijl naar zijn oordeel wel een adviesplichtig besluit wordt genomen, kan hij in
beroep gaan: de Ondernemingskamer oordeelt in dergelijke gevallen dat voorbijgaan
aan het adviesrecht met zich brengt dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.29
De beroepstermijn bedraagt een maand vanaf het moment dat de OR van het door
de ondernemer genomen besluit in kennis is gesteld (art. 26 lid 2 WOR); vaste
rechtspraak is, dat dit schriftelijk dient te gebeuren. Overschrijding van de termijn
leidt tot niet-ontvankelijkheid. Indien de ondernemer van mening is dat er ten
27.
28.

29.
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Hof Amsterdam (OK) 10 oktober 2017, JOR 2017/293, m.nt. Berkhout, TRA 2017/103, m.nt. I. Zaal,
RO 2018/11 (Uniface).
Zie Hof Amsterdam (OK) 9 juli 2013, JAR 2013/223, m.nt. I. Zaal (Watts) en Hof Amsterdam (OK)
8 mei 2017, JAR 2017/149, m.nt. I. Zaal, RO 2017/65 (Honeywell) waar de OK oordeelde dat Honeywell
bij haar besluit een concernbreed financieel model te implementeren het concernbelang mocht
laten.
Hof Amsterdam (OK) 1 mei 1980, NJ 1981/271 (Lingeziekenhuis). Ook kan de OR in deze situatie op
grond van art. 36 WOR naleving van de WOR verzoeken bij de kantonrechter.
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aanzien van een bepaalde aangelegenheid geen adviesrecht bestaat, zal hij het
besluit veelal zonder betrokkenheid van de OR nemen. In deze situatie begint de
beroepstermijn te lopen op het moment dat de OR van het besluit op de hoogte is
gekomen.
De Ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed (art. 26 lid 5
WOR); tussen het moment van indiening verzoekschrift en openbare behandeling
ligt meestal een periode van vier tot zes weken. Eventueel kunnen door de Ondernemingskamer getuigen en deskundigen worden gehoord. De Ondernemingskamer
doet in principe zes weken na de mondelinge behandeling uitspraak.
De OR kan beroep instellen indien hij van mening is dat de ondernemer bij afweging
van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen
(art. 26 lid 4 WOR). De Ondernemingskamer toetst het besluit van de ondernemer
marginaal, en gaat geen inhoudelijke afweging maken.30 Zou zij dat wel doen, dan
zou zij op ‘de stoel van de ondernemer’ gaan zitten.
Bestudering van de uitgebreide jurisprudentie over het beroepsrecht leert allereerst
dat de Ondernemingskamer bijzonder veel waarde hecht aan het zorgvuldig naleven
van de procedurevoorschriften. Zo wordt het beroep van de OR veelal gegrond
verklaard als ten onrechte geen advies is gevraagd (art. 25 lid 1 WOR), te laat advies
is gevraagd (art. 25 lid 2 WOR), de adviesaanvraag onvoldoende is gemotiveerd31
of onvoldoende is aangegeven wat de verwachte gevolgen zijn van het besluit voor
de in de onderneming werkzame werknemers (art. 25 lid 3 WOR). Hiernaast zal
het beroep gegrond zijn als de voorschriften ten aanzien van het na het uitgebrachte
advies genomen besluit zijn geschonden: dit zal het geval zijn wanneer het besluit
niet of onvoldoende is gemotiveerd of wanneer de ondernemer geen of onvoldoende
aandacht besteedt aan door de OR in zijn advies voorgestelde alternatieven (art. 25
lid 5 WOR). Ook dient een ondernemer opnieuw advies te vragen als hij een besluit
waarover advies is uitgebracht (nadien) wijzigt.32 De Ondernemingskamer kent bij
haar toetsing daarnaast veel gewicht toe aan door de ondernemer gedane toezeggingen of door de ondernemer gewekte verwachtingen. Ook hecht zij veel belang
aan tussen de ondernemer en de OR gemaakte afspraken of medezeggenschapsconvenanten (art. 32 WOR).
Als de Ondernemingskamer van oordeel is dat het beroep gegrond is, dan doet zij
een declaratoire uitspraak dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. De Ondernemingskamer kan, indien de OR hierom heeft verzocht, voorzieningen treffen. De meest
ingrijpende voorziening is dat de ondernemer wordt verplicht om het genomen
besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken en de gevolgen ervan ongedaan te maken
(art. 26 lid 5 onderdeel a WOR). Hiernaast kan de ondernemer een verbod worden
opgelegd tot uitvoeringshandelingen van het bestreden besluit (art. 26 lid 5 onder30.

31.
32.

Dit uitgangspunt is recent bevestigd in HR 18 mei 2018, JAR 2018/151, m.nt. I. Zaal (Holland Casino).
Een voorbeeld van een vrij inhoudelijke toetsing vormt Hof Amsterdam (OK) 27 februari 2014, RO
2014/37, waar de OK oordeelt dat de ondernemer onvoldoende zorg heeft gedragen voor daadwerkelijke vervulling van in een intentieovereenkomst opgenomen ‘risicomatigende’ voorwaarden.
Ook het oordeel Hof Amsterdam (OK) 17 december 2014, JAR 2015/51, m.nt. I. Zaal (Medisch Diagnostisch
Centrum Amstelland) dat het besluit kennelijk onredelijk is omdat het gezien de voor de onderneming
risicovolle financieringsstructuur onvoldoende is gemotiveerd illustreert een meer inhoudelijke
toetsing.
Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam (OK) 16 april 2015, JAR 2015/127 (Provincie Zuid-Holland).
Hof Amsterdam (OK) 5 december 2013, RO 2014/24.

MEDEZEGGENSCHAP

525

30.5

INSTEMMINGSRECHT

deel b WOR). Tegen de beschikking van de Ondernemingskamer staat geen hoger
beroep open, maar uitsluitend cassatieberoep (art. 26 lid 9 WOR). De in art. 26 lid
5 WOR genoemde voorzieningen kunnen eventueel als voorlopige voorzieningen
worden opgelegd als de OR hierom verzoekt (art. 26 lid 8 WOR). Een voorziening
van de Ondernemingskamer tast rechten van derden niet aan (art. 26 lid 5 WOR).
30.5

Instemmingsrecht

Naast het adviesrecht komt de OR nog een belangrijk medezeggenschapsrecht toe:
het instemmingsrecht. Dit instemmingsrecht heeft de OR ten aanzien van een
aantal (wederom limitatief) opgesomde voorgenomen besluiten van arbeidsorganisatorische aard (art. 27 WOR). Het betreft bijvoorbeeld: een ontslagregeling, een
belonings- of functiewaarderingssysteem, een arbeidstijdenregeling en een regeling
met betrekking tot een pensioenovereenkomst.33
Instemming is niet vereist als de betrokken aangelegenheid in een collectieve arbeidsovereenkomst is geregeld (art. 27 lid 3 WOR).
Als de OR instemming weigert, kan de ondernemer zich richten tot de kantonrechter
met een verzoek om vervangende toestemming om het besluit te nemen. Deze
toestemming wordt alleen gegeven als de beslissing van de OR om geen instemming
te geven onredelijk is of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd
wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen (art. 27 lid 4 WOR). Neemt de ondernemer het besluit zonder de
vereiste instemming van de OR, dan is het besluit nietig indien de OR een schriftelijk
beroep op nietigheid doet binnen een maand nadat het besluit hem is medegedeeld
of het de OR is gebleken dat de ondernemer uitvoering geeft aan het besluit (art.
27 lid 5 WOR). De OR kan zich in dit geval tot de kantonrechter wenden met het
verzoek de ondernemer te verplichten uitvoeringshandelingen te staken (art. 27
lid 6 WOR).
30.6

Overige bevoegdheden ondernemingsraad

Naast het hier besproken adviesrecht ex art. 25 WOR komt de OR een adviesrecht
toe bij een voorgenomen besluit van de ondernemer tot ontslag of benoeming van
de bestuurder van de onderneming (art. 30 WOR). Zoals hiervoor in par. 30.2.1 is
aangegeven, definieert de Wet op de ondernemingsraden de bestuurder als ‘degene
die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’. Dit
betekent dat benoemings- en ontslagbesluiten van leden van het bestuur van de
stichting of vereniging niet altijd aan een advies van de OR onderworpen zullen
zijn. Wordt een functionaris benoemd die wel als bestuurder in de hierboven gegeven betekenis kwalificeert, dan is het voornemen tot zijn benoeming aan voorafgaand advies onderworpen. Zo kan bijvoorbeeld ook de benoeming van een interimmanager adviesplichtig zijn.34 De OK oordeelde in een enquêteprocedure (toewijzing
enquêteverzoek) dat de situatie waarin de raad van commissarissen geen vertrouwen
meer heeft in de bestuurder (van een structuurvennootschap) waarna een vertrek33.
34.
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Zie Stb. 2016, 249 waarbij de bevoegdheden van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde
pensioen zijn verduidelijkt.
Vink & Van het Kaar 2014, p. 222; Rb. Noord-Nederland (ktr.) 10 augustus 2016, JOR 2017/4, m.nt.
Verburg, RO 2016/62.
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regeling overeen wordt gekomen, een zo grote gelijkenis vertoont met een voorgenomen besluit tot ontslag als bedoeld in art. 30 WOR dat het daarmee op één lijn
moet worden gesteld, ook al ontbreekt een formeel ontslagbesluit.35 Als advies naar
het oordeel van de OR ten onrechte niet wordt gevraagd, kan de OR naleving van
het adviesrecht verzoeken op grond van art. 36 WOR.
Ondernemer en OR kunnen bij overeenkomst de bevoegdheden die de Wet op de
ondernemingsraden de OR toekent, uitbreiden (art. 32 lid 2 WOR). Dergelijke ondernemingsovereenkomsten worden in de praktijk veelvuldig gesloten en worden
veelal aangeduid als medezeggenschapsconvenanten. Extra bevoegdheden kunnen
overigens ook in een cao zijn vervat (art. 32 lid 1 WOR). In een ondernemingsovereenkomst kunnen ook aanvullende regels worden vastgelegd over de toepassing
van de wet, bijvoorbeeld een concretisering van het begrip ‘belangrijk’ in art. 25
WOR, de adviestermijn of de af bakening van bevoegdheden tussen ‘lokale’ ondernemingsraden en een COR. Ook worden regelmatig in het kader van een ophanden
zijnde reorganisatie of fusie afspraken met de OR gemaakt over het medezeggenschapstraject en de inrichting van de medezeggenschapsstructuur na fusie of reorganisatie. Naleving van een medezeggenschapsconvenant kan worden afgedwongen
via art. 36 WOR. Voor het geval in de medezeggenschapsovereenkomst advies- en
instemmingsrechten (art. 25 en 27 WOR) zijn vervat, geeft art. 32 lid 4 WOR een
specifieke regeling.
Coöperaties van een bepaalde omvang kunnen onderworpen zijn aan de structuurregeling (zie hoofdstuk 18). Bij structuurcoöperaties is een raad van commissarissen
verplicht. De OR komt medezeggenschap toe bij de samenstelling van deze raad
van commissarissen aangezien hij een aanbevelingsrecht heeft voor de voordracht
van een commissaris. Het aanbevelingsrecht ontleent de OR niet aan de Wet op de
ondernemingsraden, maar aan Boek 2 BW (art. 2:63f lid 4 BW). De OR heeft tevens
het recht bezwaar te maken tegen de voordracht van een commissaris (art. 2:63f
lid 6-7 BW). Het bezwaar kan ongegrond worden verklaard door de Ondernemingskamer waarna de betrokken kandidaat benoemd kan worden (art. 2:63f lid 8 BW).
30.7

Rechtsmiddelen

Art. 25 WOR (adviesrecht) en art. 27 WOR (instemmingsrecht) voorzien in specifieke
geschillenregelingen. Hiernaast bevat art. 36 WOR een algemene geschillenprocedure. De ondernemer en OR (en belanghebbenden voor de gevallen genoemd in
art. 36 lid 1 WOR) kunnen naleving van het in de Wet op de ondernemingsraden
bepaalde verzoeken bij de kantonrechter.
Men kan zich de vraag stellen of de OR bevoegd is om besluiten van een orgaan
van de stichting of vereniging (bestuur, raad van toezicht of algemene ledenvergadering) aan te tasten op grond van art. 2:15 BW. In de literatuur wordt aangenomen
dat deze procedure voor de OR openstaat zodat hij procesbevoegd is, tenzij de OR
beroep kan doen op een in de Wet op de ondernemingsraden vervatte specifieke
procedure (met name art. 26 WOR).36 Ook wordt aangenomen dat de OR de bevoegdheid heeft in kort geding onmiddellijke voorzieningen te vorderen, bijvoorbeeld

35.
36.

Hof Amsterdam (OK) 18 juli 2018, JAR 2018/217 (Eneco).
Zie bijvoorbeeld Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman/Schoonbrood 2017, nr. 83.
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omdat een art. 36 WOR-procedure niet geschikt is voor het treffen van onmiddellijke voorzieningen in zaken met een spoedeisend karakter.37
De OR heeft niet het recht een enquête te entameren bij de Ondernemingskamer,
tenzij het enquêterecht bij statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon is
toegekend (art. 2:346 onderdeel e BW).
30.8

Samenloop WOR en Wmcz

Ten aanzien van een aantal voorgenomen besluiten kunnen rechten van de OR op
grond van de Wet op de ondernemingsraden en van de cliëntenraad op grond van
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) samenlopen. Zo komt
de cliëntenraad een adviesrecht toe ten aanzien van de in art. 3 lid 1 Wmcz opgenoemde voorgenomen besluiten. Ten aanzien van een aantal voorgenomen besluiten
van een zorgaanbieder zoals een fusie of het aangaan en het verbreken van een
duurzame samenwerking, een belangrijke wijziging van de organisatie of een belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden zal zowel de cliëntenraad als de OR een adviesrecht (art. 25 WOR) toekomen.38 Ook is de cliëntenraad
bevoegd advies uit te brengen ten aanzien van de benoeming van personen die
rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid
in de instelling. Hier zal samenloop zijn met het in art. 30 WOR vastgelegde adviesrecht van de OR.39 Aangezien ook de Wmcz ‘voorgenomen besluiten’ aan adviesrecht
onderwerpt, ligt het in de rede dat de cliëntenraad en OR gelijktijdig advies wordt
gevraagd. Denkbaar is dat de OR en de cliëntenraad verschillende en mogelijk tegenstrijdige adviezen uitbrengen.
Mocht tussen de zorginstelling en de cliëntenraad een conflict ontstaan over naleving van genoemde medezeggenschapsrechten, dan bevat art. 10 Wmcz een tweetal
geschillenprocedures. Naleving van een aantal wettelijke bepalingen (zoals de
verplichting tot het instellen van een cliëntenraad) kan worden afgedwongen bij
de kantonrechter (art. 10 lid 2 Wmcz). Hiernaast bevat de wet een specifieke geschillenprocedure waarbij een commissie van vertrouwenslieden kan bemiddelen
en zo nodig een bindende uitspraak doet (art. 10 lid 1 Wmcz). Deze wijze van geschilbeslechting betreft aangelegenheden waarover de OR een adviesrecht heeft.
Dit impliceert dat geschillen over bijvoorbeeld een fusie van een zorginstelling
zowel behandeld kunnen worden door de vertrouwenscommissie als door de Ondernemingskamer.
Hiernaast bestaat nog een mogelijke vorm van samenloop. Aangezien een cliëntenraad beschikt over het enquêterecht, is het ook denkbaar dat de Ondernemingskamer ten aanzien van een concreet besluit zowel door de OR ex art. 25 WOR als
37.

38.

39.
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Zie Rb. Amsterdam (vzr.) 26 juli 2012, JOR 2012/319, m.nt. Beltzer. De Rechtbank Den Haag oordeelde
dat indien de Ondernemingskamer een beroep van de OR ex art. 26 WOR ongegrond heeft verklaard,
de OR niet-ontvankelijk is in zijn vordering in kort geding om opschorting te vorderen van de uitvoering van het besluit; de WOR biedt hiertoe geen basis terwijl ook cassatieberoep tegen een beschikking van de OK geen schorsende werking heeft.
Zie Hof Amsterdam (OK) 29 oktober 2014, ARO 2014/183, waar de OK oordeelde dat (ten aanzien
van het fusieproces van een ziekenhuis) geen gegronde redenen waren om aan een juist beleid te
twijfelen.
In uitzonderlijke gevallen is samenloop denkbaar van het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad
en het instemmingsrecht (art. 27 WOR) van de OR. Zie Sluijters/Sijmons, T&C Gezondsheidsrecht, 2013,
art. 10 Wmcz, aant. 2.
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door de cliëntenraad op basis van art. 6.2 Uitvoeringsbesluit Wet toezicht zorginstellingen (Ub WTZi) een geschil krijgt voorgelegd.40

40.

Driesse 2011, waarin niet zozeer sprake was van samenloop, maar een overzicht wordt gegeven
van een aantal geschillen die door ondernemingsraden respectievelijk cliëntenraden aan de Ondernemingskamer zijn voorgelegd.
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Hoofdstuk 31
Fiscale aspecten van de stichting en de vereniging
Mr. N. Idsinga en mr. J. Wessels

Inleiding

31.1

De stichting en de vereniging zijn rechtspersonen.1 Een rechtspersoon is zelfstandig
drager van rechten en plichten. Een rechtspersoon kan aangemerkt worden als
belastingplichtige of inhoudingsplichtige voor de verschillende fiscale heffingswetten. In dit hoofdstuk gaan wij in op de fiscale gevolgen voor stichtingen en verenigingen in de vennootschapsbelasting, btw, schenk- en erf belasting en de overdrachtsbelasting. Als een stichting of vereniging werknemers in dienst heeft, dan moet de
stichting of vereniging loonheffing inhouden met betrekking tot het aan de werknemers betaalde loon. Dit geldt eveneens voor de premies werknemersverzekeringen. Bij verkrijging van een dividend kan onder voorwaarden de ten laste van de
stichting of vereniging ingehouden dividendbelasting worden teruggevraagd. Op
de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en op de dividendbelasting gaan wij
hier niet in.
31.2

Heffing van vennootschapsbelasting

31.2.1

Belastingplicht

Op grond van art. 2 lid 1 onderdeel e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet
VPB 1969) is een stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover de stichting of vereniging een onderneming drijft
(de beperkte belastingplicht). Deze beperkte belastingplicht geldt niet voor stichtingen en verenigingen die op grond van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn
toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam
zijn. Deze stichtingen en verenigingen zijn op grond van art. 2 lid 1 onderdeel d
Wet VPB 1969 onbeperkt belastingplichtig. Naast de genoemde woningstichting
en -vereniging zijn ook verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekeraar
of bank optreden onbeperkt belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting art.
2 lid 1 onderdeel b Wet VPB 1969.
31.2.2

Beperkte belastingplicht

Een stichting of vereniging die beperkt belastingplichtig is, is slechts belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Er is sprake van het drijven
van een onderneming als een (1) duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
(2) deelneemt aan het economisch verkeer (3) met het oogmerk winst te behalen.

1.

De fiscale aspecten van de coöperatie worden besproken in hoofdstuk 33.
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31.2

HEFFING VAN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het zijn cumulatieve vereisten; is aan een van de eisen niet voldaan, dan is een
stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
31.2.2.1 Organisatie van arbeid en kapitaal
De component arbeid houdt in dat activiteiten moeten worden verricht, waarmee
beoogd wordt een rendement te behalen dat het normaal vermogensbeheer te boven
gaat. Het beleggen in effecten en vastgoed gaat in veel gevallen het normaal vermogensbeheer niet te boven en vormt daarom geen onderneming. Aan het kapitaalvereiste wordt eenvoudig voldaan. Een investering in activa is daartoe voldoende.
31.2.2.2 Deelname aan het economische verkeer
Als een stichting of vereniging slechts activiteiten verricht voor een besloten kring
is geen sprake van deelname aan het economische verkeer. De Staatssecretaris van
Financiën heeft aangegeven wanneer naar zijn mening al dan niet sprake is van
deelname aan het economische verkeer:2
‘In de jurisprudentie op het gebied van de belastingplicht van verenigingen
en stichtingen kunnen de volgende criteria onderkend worden:
a. Het verrichten van diensten aan een besloten groep, die niet of
nauwelijks kan wijzigen, neigt naar de kwalificatie dat geen sprake
is van deelname aan het economische verkeer.
b. Wanneer echter eenvoudig toegetreden kan worden tot de besloten
groep om alsnog tegen betaling diensten te ontvangen, kan wel
sprake zijn van deelname aan het economische verkeer.
Richten de verleende diensten zich uitsluitend op de algemene bec.
langenbehartiging van de leden, dan is geen sprake van deelname
aan het economische verkeer.
d. Is sprake van het tegen betaling, ook wanneer geen sprake is van
betaling per dienst maar bijdrage van een vast jaarbedrag, verrichten
van individuele diensten ten behoeve van leden, dan is weer wel
sprake van deelname aan het economische verkeer.’
31.2.2.3 Winst beogen
In de statuten van een stichting of vereniging is meestal expliciet opgenomen dat
de stichting of vereniging niet streeft naar winst. De afwezigheid van een statutair
winstoogmerk betekent niet dat de stichting niet naar winst streeft in de hierboven
vermelde definitie van een onderneming drijven.
Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad wordt aan de eis van het winststreven voldaan indien stelselmatig exploitatieoverschotten aanwezig zijn.3 Hieraan
doet niet af of de winsten – overeenkomstig de doelstelling – worden uitgekeerd
2.
3.
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Deze standpunten heeft de Staatssecretaris van Financiën kenbaar gemaakt in zijn toelichting bij
het cassatieberoep tegen de uitspraak van Hof Amsterdam 1 april 2009, 07/0837, V-N 2009/40.12.
HR 29 juni 1955, 12 383, BNB 1955/299, LJN AY2534; HR 12 februari 1986, 23 245, BNB 1987/188,
LJN AW8100 en HR 17 november 2008, 43 641, BNB 2009/36, ECLI:NL:HR:2008:BB3485.
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aan goede doelen dan wel worden aangewend om een (garantie)vermogen op te
bouwen (dit is winstbestemming).
Zelfs in het geval geen winst wordt beoogd, kan een werkzaamheid van een stichting
of vereniging toch kwalificeren als het drijven van een onderneming. In art. 4 Wet
VPB 1969 is bepaald dat we onder het drijven van een onderneming mede verstaan:
een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid waardoor in concurrentie
wordt getreden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen dan wel
vennootschapsbelastingplichtige lichamen.4 Deze bepaling is in de wet opgenomen
om te voorkomen dat niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen een voordeel
hebben en op deze wijze de concurrentie verstoren. Hiervan is in algemene zin
sprake indien de werkzaamheden van de stichting of vereniging ten koste gaan
van het debiet van een wel belastingplichtig lichaam dan wel natuurlijk persoon
die gelijksoortige activiteiten verricht.5 Een antwoord op de vraag of een stichting
of vereniging in concurrentie treedt, kan men slechts geven na onderzoek en beoordeling van de feiten van het betreffende geval.
Recent is door de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of een stichting die een
tweedaags muziekfestival organiseert een onderneming drijft (Rhythm & Blues-arrest).6
Onder meer in geschil is of de instelling in concurrentie treedt in de zin van art. 4
Wet VPB 1969. Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat sprake is van in
concurrentie treden, omdat aannemelijk is gemaakt dat het muziekfestival in
concurrentie treedt met belastingplichtige organisaties van andere festivals en
muziekevenementen. De Hoge Raad oordeelt dat de oordelen van het hof geen
blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting en deze oordelen kunnen als verweven
met waarderingen van feitelijke aard voor het overige niet in cassatie op hun
juistheid worden getoetst.
In zijn conclusie bij het arrest is A-G Wattel uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer sprake is van ‘in concurrentie treden’. Aan de hand van zijn analyse van de
rechtspraak, wetsgeschiedenis, het concurrentiecriterium in de btw en het kartelrecht komt hij tot een checklist die bruikbaar is om te beoordelen of aan het concurrentievereiste wordt voldaan.7 Vervolgens past de A-G de checklist toe op de
casus van het Rhythm & Blues-arrest. De A-G komt tot de conclusie dat het oordeel
van het hof onvoldoende is gemotiveerd, althans dat de motivering onvoldoende
inzicht geeft in het oordeel van het hof. De Hoge Raad besteedt in zijn oordeel aan
4.

5.
6.
7.

Dit betreft lichamen die onbeperkt belastingplichtig zijn in de zin van art. 2 lid 1 onderdeel a, b,
c en d Wet VPB 1969. Opvallend is dat concurrentie met nijvere stichtingen of verenigingen niet
leidt tot toepassing van art. 4 Wet VPB 1969.
HR 24 juni 1987, 23 933, BNB 1987/264, LJN AW7640.
HR 22 juni 2012, 10/03228, BNB 2012/226, NTFR 2012/1623, LJN BR6294.
‘1. Zijn de activiteiten gelijksoortig aan activiteiten van anderen die met een organisatie van kapitaal
en arbeid aan het economische verkeer deelnemen? Kunnen de activiteiten (potentieel) concurreren?
Zijn het voor de afnemers (potentiële) substituten? Zo ja: 2. Worden die gelijksoortige activiteiten
(potentieel) ook commercieel uitgevoerd door belastingplichtigen ex art. 2(1) (a t/m c) Wet Vpb en
IB-ondernemers? (Ik merk opnieuw op dat niet van belang is of die activiteiten worden uitgevoerd
door nijvere stichtingen of verenigingen als bedoeld in art. 2(d) (oud).) Zo ja: 3. Welk geografisch
gebied is de relevante markt? 4. Welke tijdspanne is relevant? 5. Kan de afzet (potentieel) ten koste
gaan van het debiet van de onder 2 bedoelde ondernemingen binnen dat geografische gebied en
binnen die tijdspanne? 6. Zo ja, dan is in beginsel sprake van (potentiële) concurrentie in de zin
van art. 4(a) Wet Vpb, maar op basis van de ratio, de wetsgeschiedenis en uw rechtspraak moeten
nog twee vragen worden beantwoord: a. Wordt de (potentiële) marktverstoring adequaat veroorzaakt
door het ontbreken van vennootschapsbelastingplicht?, b. Is die (potentiële) marktverstoring van
enige betekenis?’
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de checklist van de A-G geen aandacht. Dit betekent overigens volgens ons niet dat
de Hoge Raad de checklist van de A-G niet onderschrijft. Naar onze mening is de
checklist voor de praktijk bruikbaar om te bepalen of met een bepaalde activiteit
in concurrentie wordt getreden.
31.2.3

Meerdere activiteiten

31.2.3.1 Kwalificatie per activiteit
Hoofdregel is dat indien een stichting of een vereniging meerdere activiteiten verricht, per activiteit wordt vastgesteld of sprake is van het drijven van een onderneming of niet. Een stichting of een vereniging is slechts belastingplichtig indien en
voor zover zij een onderneming drijft.
Een voorbeeld waarin sprake was van meerdere activiteiten is het arrest waarin de
vennootschapsbelastingplicht van stichting Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst (CLB) aan de orde was. Het CLB verricht een groot aantal activiteiten
waaronder het vervaardigen van bloedtransfusieapparaten, de bereiding van
bloedproducten, diagnostica, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Er is
sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt aan
het economische verkeer. Het CLB heeft statutair geen winstoogmerk, maar heeft
gedurende een aantal jaren exploitatieoverschotten behaald. Tevens treedt het CLB
voor bepaalde activiteiten (met name het vervaardigen van bloedtransfusieapparaten, het vervaardigen van het bloedproduct albumine en diagnostica) in concurrentie
met andere vennootschapsbelastingplichtige rechtspersonen. Het Hof Amsterdam8
besliste dat:
‘de overige activiteiten, waarmee niet in concurrentie getreden wordt met
ondernemingen te weten: vervaardiging van andere bloedprodukten dan
albumine en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, kunnen niet afgescheiden worden van de door het CLB gedreven onderneming omdat,
zoals belanghebbende zelf heeft gesteld “Er sprake (was) van een boekhouding
die geen inzicht gaf in het bedrijfseconomisch gebeuren per onderdeel” en voorts
omdat die activiteiten blijkbaar zo zeer zijn verweven met de overige activiteiten dat een splitsing niet goed valt te realiseren.’
Het hof oordeelt derhalve dat belanghebbende belastingplichtig is voor het geheel
van de door haar verrichte werkzaamheden.
De Hoge Raad9 casseert de uitspraak van het hof en oordeelt als volgt:
‘De omstandigheid dat bedoelde werkzaamheden (de vennootschapsbelastingplichtige werkzaamheden) zozeer waren verweven met de overige werkzaamheden van
belanghebbende dat een splitsing niet goed valt te realiseren, kan weliswaar ertoe
leiden dat afzonderlijke vaststelling van de resultaten van de ondernemingsactiviteiten en van de overige werkzaamheden stuit op moeilijkheden die mogelijkerwijs
8.
9.
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Zie r.o. 4.2, HR 15 november 1989, 25 940, BNB 1990/48, LJN ZC4148.
Zie r.o. 4.3.
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slechts door schattingen kunnen worden opgelost, maar rechtvaardigt – nu het
Hof niet heeft vastgesteld dat belanghebbende ook deze werkzaamheden heeft
betrokken in haar streven naar overschotten – niet de gevolgtrekking dat laatstbedoelde werkzaamheden deel uitmaakten van het drijven van de onderneming.
’s Hofs uitspraak is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.’
De Hoge Raad maakt ondanks de verwevenheid van de activiteiten onderscheid
tussen de niet-winstbeogende activiteiten en de winstbeogende activiteiten.10, 11
Een ander voorbeeld, waarin geen onderscheid is gemaakt tussen de activiteiten
van een stichting, is de uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage.12 De casus is als volgt.
Belanghebbende (stichting) is een kenniscentrum voor de recreatief-toeristische
sector. Zij verwerft, verzamelt en beheert informatie en geeft die door aan haar
opdrachtgevers in de door hen gewenste vorm. De grootste opdrachtgever is het
Ministerie van LNV, de Directie Groene Ruimte en Recreatie. Verder krijgt belanghebbende opdrachten van provincies, gemeentelijke instellingen en verenigingen.
Deze werkzaamheden hebben een betekenende omvang. Belanghebbende stelt
zich op het standpunt dat de activiteiten die zij verricht voor LNV moeten worden
onderscheiden van de andere activiteiten. De activiteiten voor LNV vormen volgens
belanghebbende geen ondernemingsactiviteiten. Het hof is echter van oordeel dat
deze werkzaamheden niet van de werkzaamheden voor andere opdrachtgevers
zijn te onderscheiden, maar zodanig met elkaar zijn verweven dat deze niet kunnen
worden gesplitst. Het hof stelt dat de aard van de werkzaamheden niet verschilt
en de activiteiten ook organisatorisch niet verschillen. Dit brengt het hof tot de
conclusie dat belanghebbende één organisatie van kapitaal en arbeid vormt en dat
zij deelneemt aan het economische verkeer. Aan dit oordeel doet niet af dat de
grootste opdrachtgever deel uitmaakt van de overheid, dat een aantal andere uit
de publieke sector af komstig is en dat de grootste opdrachtgever als tegenprestatie
exclusief aan belanghebbende budgetsubsidie verstrekt. De Hoge Raad heeft de
zaak met art. 81 Wet RO afgedaan.13
Ook als er een zodanig onmiskenbare samenhang tussen de activiteiten is en een
deel van de activiteiten een onderneming vormt, worden de met de ondernemingsactiviteiten samenhangende activiteiten tot de onderneming gerekend. Een voorbeeld hiervan is het arrest van de Hoge Raad inzake de vennootschapsbelastingplicht
van een Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Belanghebbende heeft zich op het
standpunt gesteld dat de winst behaald met transfers van spelers niet tot de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten van de BVO behoort. De Hoge Raad beslist
dat, gelet op de onmiskenbare samenhang tussen het aanbieden van voetbalwedstrijden op een zo hoog mogelijk niveau enerzijds en het aan- en verkopen van
spelers anderzijds, het hof tot de conclusie kon komen dat ook de winst behaald
op de transfers van spelers tot de belastbare winst behoort.
10.

11.
12.
13.

De vraag is of de Staatssecretaris van Financiën in zijn besluit van 23 december 2005, BNB 2006/91
een ander standpunt inneemt. In dat besluit bevestigt de staatssecretaris dat per activiteit moet
worden beoordeeld. Als de activiteiten echter naar hun aard verschillen, maar toch sterk met elkaar
verweven zijn, is een gescheiden beoordeling volgens de staatssecretaris niet aan de orde. Dit is
met name het geval als het lichaam bij de deelname aan het maatschappelijke verkeer met zijn
geheel aan activiteiten als eenheid optreedt.
Zie ook HR 28 oktober 2005, 41 071, BNB 2006/80, ECLI:NL:HR:2005:AS8013 (Museumarrest).
Hof ’s-Gravenhage 15 maart 2005, BK-03/02768, V-N 2005/32.3.5, ECLI:NL:GHSGR:2005:AT3771.
HR 15 september 2006, 42 000, V-N 2006/47.1.1, LJN AY8167.
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Hoofdregel is kortom dat voor elke activiteit afzonderlijk wordt getoetst of sprake
is van een ondernemingsactiviteit, ook als de activiteiten zozeer verweven zijn dat
een uitsplitsing van het resultaat over de ondernemingsmatige en niet-ondernemingsmatige activiteiten op moeilijkheden stuit. In dat geval moet het resultaat
door een schatting worden gesplitst. Dit is anders als de activiteiten naar hun aard
en ook organisatorisch niet verschillen. Feitelijk is dan sprake van één activiteit.
Tot slot worden activiteiten tot de ondernemingsactiviteiten gerekend indien er
een onmiskenbare samenhang is tussen de activiteiten waarbij zij één doel dienen
en in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen moeten worden gerekend.
31.2.3.2 Onbeperkte belastingplicht
De Hoge Raad heeft een uitzondering op het splitsen van activiteiten geformuleerd
in een arrest waarbij een stichting cursussen en examens organiseerde. Deze activiteit werd gekwalificeerd als een ondernemingsactiviteit. De stichting behaalde
met deze activiteit vermogensoverschotten die werden belegd. Belanghebbende
stelde zich op het standpunt dat het beleggen van vermogen geen ondernemingsactiviteit is. De opbrengsten moesten volgens belanghebbende dan ook buiten de
heffing van vennootschapsbelasting blijven.
De Hoge Raad besliste dat de activiteiten (het organiseren van cursussen en examens
en de beleggingsactiviteiten) niet worden gesplitst indien een stichting als (i) enige
doelstelling ondernemingsactiviteiten verricht en de uitoefening van die activiteiten
heeft geleid tot (ii) vermogensoverschotten die worden belegd. In die situatie worden
de opbrengsten van dit belegde vermogen tot de belastbare winst gerekend. De
Hoge Raad beslist dat de grenzen der redelijkheid worden overschreden als niet
het gehele vermogen tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend.14
31.2.4

Vrijstelling voor stichtingen en verenigingen met geringe winst

Belastingplichtige stichtingen en verenigingen kunnen een beroep doen op de
vrijstelling van art. 6 lid 1 Wet VPB 1969 indien de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15 000.15, 16 Is de winst hoger dan € 15 000, dan bestaat toch recht op
de vrijstelling als de winst van dat jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer
bedraagt dan € 75 000.17 Belangrijk is dat een verliesjaar wordt vastgesteld op nihil;
een verlies van het ene jaar kan men dus niet compenseren met een winst van een
ander jaar voor de berekening van het winstplafond. In de parlementaire geschiedenis wordt het volgende voorbeeld gegeven.

14.
15.

16.
17.
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HR 12 februari 1986, 23 245, BNB 1987/188, LJN AW8100 en HR 10 februari 1999, 33 216, BNB
1999/171, ECLI:NL:HR:1999:AA2676.
Tot 1 januari 2012 konden alleen instellingen waarbij een algemeen belang op de voorgrond staat,
gebruik maken van de vrijstelling van art. 6 Wet VPB 1969. Uit doelmatigheidsoverwegingen geldt
de vrijstelling vanaf 1 januari 2012 voor alle (beperkt) belastingplichtige stichtingen en verenigingen.
De specifieke vrijstellingen van art. 5 Wet VPB 1969 laten we buiten beschouwing.
Kamerstukken II 2011/12, 33006, 3, p. 18 (MvT). De winstdrempel van maximaal € 15 000 (dan wel
€ 75 000 over vijf jaren) moet voorkomen dat grote verenigingen en stichtingen met professionele
ondernemingen ook een beroep op de vrijstelling kunnen doen. Om deze reden is ook de bepaling
opgenomen dat de winst in een verliesjaar op nihil wordt gesteld.
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Een stichting boekt over een periode van vijf jaren fluctuerende resultaten van
€ 30 000 negatief (jaar 1 en 3) en € 15 000 positief (jaar 2 en 4) terwijl ze in het
vijfde jaar een winst van € 100 000 boekt. In totaal bedraagt de winst over het jaar
en de vier voorafgaande jaren niet meer dan € 75 000. Door het resultaat uit de
verliesjaren op nihil te zetten, wordt voorkomen dat de € 100 000 winst onbelast
blijft.18
Voor de belastingplichtige in het voorbeeld was het voordeliger geweest om een
beroep te doen op art. 6 lid 3 Wet VPB 1969. Daarin is bepaald dat op verzoek van
de belastingplichtige de vrijstelling bij geringe winst niet van toepassing is. In die
situatie was belastingplichtige over € 70 000 vennootschapsbelasting verschuldigd
geweest (€ 130 000 winst in jaar 2, 4 en 5 minus € 60 000 verlies in jaar 1 en 3) in
plaats van over € 100 000.
De winst voor de toepassing van art. 6 Wet VPB 1969 is de winst voor toepassing
van de aftrekposten genoemd in art. 9 lid 1 onderdeel h, art. 9a en art. 12 Wet VPB
1969. De aftrekposten worden in hoofdstuk 32 uitgebreid besproken.
Btw

31.3

Onder de naam ‘omzetbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van, onder
andere, de leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als
zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht.
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de belastingplicht voor de btw en de gevolgen
daarvan. Achtereenvolgens behandelen wij de vraag wanneer een stichting of vereniging wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw, welke gevolgen dit heeft
voor de aftrek of teruggaaf van btw en welke gevolgen dit heeft voor de verschuldigdheid van btw. De Wet op de omzetbelasting 1968 duidt de belastingplichtige
voor de btw aan als ondernemer. In dit hoofdstuk sluiten wij bij deze term aan.
31.3.1

Ondernemer voor de btw

Op basis van art. 7 lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) wordt eenieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent, aangemerkt als ondernemer (belastingplichtige) voor de heffing van de btw. Uit het gebruik van de term ‘ieder’ blijkt dat
er geen beperking is ten aanzien van de maatschappelijke of juridische verschijningsvorm van de ondernemer. Het begrip ieder omvat derhalve rechtspersonen,
zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen, maar ook personenvennootschappen, zoals maatschappen en C.V.’s.
Stichtingen en verenigingen kunnen derhalve als ondernemer voor de btw worden
aangemerkt. Dat is het geval indien een bedrijf wordt uitgeoefend. De term bedrijf
in dit kader dient zeer ruim te worden opgevat. Het omvat alle werkzaamheden
van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter met inbegrip van onder meer de
uitoefening van vrije of daarmee gelijkgestelde beroepen. Vereist is dat op regelmatige basis economische handelingen worden verricht. Hierbij kan worden gedacht
aan het verrichten van administratieve diensten aan een andere stichting of vereniging tegen vergoeding of het organiseren van een fundraising diner.

18.

Het voorbeeld is overgenomen uit de Kamerstukken II 2011/12, 33006, 3, p. 18 (MvT).
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Uit de jurisprudentie volgt dat er enkel sprake is van btw-plicht, indien de werkzaamheden regelmatig worden verricht tegen vergoeding. Zo heeft het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen in het Hong Kong Trade-arrest19 bepaald
dat een organisatie die regelmatig, doch uitsluitend gratis prestaties verleent, geen
ondernemer in de zin van de btw is. De organisatie verstrekte gratis informatie
over Hong Kong. Omdat de ‘klanten’ van de organisatie geen vergoeding dienden
te betalen voor deze informatie, verrichtte zij geen economische activiteiten in de
zin van de btw. Met andere woorden, er werd geen bedrijf uitgeoefend; er was
derhalve geen sprake van btw-plicht.
Niet alleen dient er betaald te worden voor de verleende prestaties, de vergoeding
moet ook worden bedongen. Met andere woorden, er wordt gepresteerd omdat afgesproken is dat er voor zal worden betaald. Over de orgeldraaier Tolsma,20 die
weliswaar zijn orgel laat draaien, maar moet afwachten of men bereid is daarvoor
te betalen, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de ontvangen vergoedingen
niet de tegenprestatie vormden voor het spelen van het orgel. De orgeldraaier
presteerde niet tegen vergoeding en werd ook niet als ondernemer aangemerkt
voor de btw.
Ten slotte geldt hier nog de nuancering dat de bedongen tegenprestatie meer dan
symbolisch moet zijn. Een vergoeding die zodanig laag is dat deze als symbolisch
kan worden aangemerkt, leidt niet tot belastingplicht voor de btw.
Schenkingen, giften en donaties worden, in beginsel, niet gezien als een vergoeding
voor een verleende prestatie. Deze worden doorgaans gedaan met een filantropisch
oogmerk. De ontvanger van de gelden, de stichting of vereniging, verricht geen
individualiseerbare prestatie jegens de schenker. Schenkingen, giften en donaties
zijn daarom doorgaans niet onderworpen aan btw. Een stichting of vereniging wier
enige inkomsten bestaan uit het ontvangen van schenkingen, giften en donaties
wordt daarmee niet aangemerkt als een ondernemer voor de btw.
31.3.2

Plaats van de prestatie

Als uitgangspunt geldt dat de levering van goederen belast is waar de goederen
zich bevinden op het tijdstip van de levering. De levering van goederen door een
stichting of vereniging van goederen die in Nederland blijven, is derhalve belast
met Nederlandse btw. Te denken valt hierbij aan de verkoop van merchandising door
een stichting of vereniging aan consumenten. Ter zake van dergelijke verkopen
zal de stichting of vereniging Nederlandse btw dienen af te dragen.
Verricht de stichting of vereniging een dienst aan een particulier, dan is deze dienst
in beginsel belast met Nederlandse btw. Te denken valt aan de verkoop van een
toegangsentree tot een fundraising event in Nederland. Verricht een stichting of
vereniging echter een dienst aan een andere btw-ondernemer, dan zijn de regels
gecompliceerder. In het geval van een Nederlandse afnemer dient de stichting of
vereniging Nederlandse btw in rekening te brengen en af te dragen aan de Belastingdienst. Als een stichting of vereniging een dienst verleent aan een btw-ondernemer in een ander land, is er geen Nederlandse btw verschuldigd. In het geval
een stichting of vereniging door een Belgische onderneming wordt gesponsord, is
19.
20.
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ter zake Belgische btw verschuldigd. Deze btw wordt van de Belgische btw-plichtige
klant geheven.
Ten slotte gelden hier nog een aantal uitzonderingen in het geval een stichting of
vereniging bepaalde diensten verleent aan klanten buiten de EU. Ter zake is geen
Nederlandse btw verschuldigd.
31.3.3

Diensten aan een stichting of vereniging

Een stichting of vereniging die wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw, is
over de door haar ontvangen diensten vanuit het buitenland Nederlandse btw
verschuldigd. Een btw-plichtige stichting of vereniging die bijvoorbeeld een dienst
van een Franse advocaat ontvangt, moet hierover in Nederland zelf btw betalen.
Deze btw moet op de periodieke aangifte worden verwerkt.
Let wel, ook indien een stichting of vereniging niet als ondernemer voor de btw
wordt aangemerkt, kan zij toch Nederlandse btw verschuldigd worden als zij
diensten ontvangt van dienstverleners van buiten de EU, indien het werkelijk gebruik en exploitatie van die diensten in Nederland plaatsvindt. Dit is het geval ter
zake van bepaalde diensten, zoals juridische, accounting-, reclame-, financiële en
adviesdiensten. Ook al is de stichting of vereniging niet btw-plichtig, in een dergelijk
geval moeten zij de verschuldigde btw spontaan aangeven en betalen aan de Belastingdienst.
31.3.4

Verschuldigdheid van btw door een stichting of vereniging

Indien een stichting of vereniging regelmatig prestaties tegen vergoeding verricht,
wordt zij aangemerkt als ondernemer voor de btw. Over de vergoeding is de stichting
of vereniging dan, in beginsel, Nederlandse btw verschuldigd indien de prestaties
in Nederland plaatsvinden. Deze plaats van de prestatie is in de voorgaande paragrafen besproken. Hierna gaan wij nader in op de vraag of een vrijstelling van
toepassing is. Vindt de prestatie plaats in Nederland en is er geen vrijstelling van
toepassing, dan dient de stichting of vereniging Nederlandse btw aan te geven en
af te dragen aan de Belastingdienst.
Bepaalde prestaties zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verstrekken van leningen. Over de vergoeding voor het verstrekken van de lening, de rente,
is geen btw verschuldigd. Hierna bespreken wij een aantal, vooral voor stichtingen
of verenigingen van toepassing zijnde, vrijstellingen. Let wel, dit is geen uitputtende
opsomming van de btw-vrijstellingen.
a.

b.
c.
21.

De verzorging en de verpleging van in een inrichting opgenomen personen
en de daarmee nauw samenhangende handelingen zijn vrijgesteld van btw.
Hierbij moet worden gedacht aan ziekenhuizen en verpleeghuizen.
De diensten door erkende jeugdwerkorganisaties aan de jeugd en de jeugdleiders zijn vrijgesteld van btw.
De diensten die sportorganisaties verrichten zijn vrijgesteld.21
Tot 1 januari 2019 gold deze vrijstelling enkel voor diensten door sportorganisaties aan zijn leden.
Het Hof van Justitie van de EU is van mening dat de btw-vrijstelling óók moet gelden voor diensten
aan niet-leden. Bijv. als een sportvereniging de sportaccommodatie verhuurt aan een andere
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Een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van de btw-vrijstelling voor
sportorganisaties is dat zij geen winst mogen beogen.
Diensten door sociale en culturele organisaties. Onder deze vrijstelling valt
een groot aantal organisaties. De wetgever heeft ervoor gekozen de instellingen
die van de vrijstelling (of vrijstellingen) gebruik mogen maken, op te nemen
in een algemene maatregel van bestuur. Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is hiervan de uitvoering en somt de desbetreffende instellingen
op.
Een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van deze btw-vrijstelling is
dat de organisatie geen winst mag beogen.

31.3.5

Fondsenwervende activiteiten

Ondernemers die bovenstaande btw-vrijgestelde prestaties verrichten, mogen voor
hun fondsenwervende activiteiten eveneens een btw-vrijstelling toepassen. De
vrijstelling is beperkt tot de volgende bedragen:
1. voor goederenleveringen: € 68 067 per jaar;
2. voor diensten: € 22 689 per jaar. Voor sportorganisaties geldt een verhoogd
bedrag van € 50 000 per jaar.
Bij inkomsten voor fondsenwervende activiteiten kan worden gedacht aan entreegelden voor uitvoeringen, wedstrijden, toertochten of fancy fairs, het maken van
reclame voor ondernemers, veelal als tegenprestatie voor sponsoring, alsmede aan
kantineactiviteiten (zoals het verstrekken van spijzen, dranken, rookwaren en
dergelijke artikelen, exploitatie van speelautomaten).
31.3.5.1 Bijzondere evenementen/acties voor een ‘goed doel’
Het komt voor dat uit ideële overwegingen bijzondere evenementen worden georganiseerd. De opbrengst van die evenementen wordt aangewend voor een goed
doel. De organisatoren/ondernemers kunnen ter zake van deze evenementen op
de normale wijze btw verschuldigd zijn. Dit is het geval als de organisator op eigen
naam prestaties tegen vergoeding verricht, zoals een galadiner waarbij ook optredens
door artiesten en een veiling plaatsvinden. Kenmerkend voor deze bijzondere ‘goed
doel’-evenementen is dat de afnemers voor de aangeboden prestaties een substantieel hogere prijs betalen dan voor een vergelijkbaar goed of dienst wordt betaald,
die buiten de context van het bijzondere evenement wordt aangeboden. Vaak wordt
een veelvoud betaald van de prijs van een vergelijkbare prestatie.
In het besluit van 18 december 2013, BLKB2013/2001M keurt de Staatsecretaris van
Financiën goed dat het in de opbrengst van bijzondere evenementen te onderkennen
giftelement buiten de heffing van btw blijft. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement bestemd
is voor een specifiek ‘goed doel’. Hierbij is het begrip ‘goed doel’ synoniem

sportvereniging of passanten/niet-leden; en voor de algemene terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. In lijn hiermee is de Nederlandse regelgeving per 1 januari 2019 aangepast.
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b.

c.

d.

aan een charitatief doel. Hiervan is in elk geval sprake als het giftelement
wordt afgedragen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
de afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de
aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt. Ook
de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar;
de opbrengst van het bijzondere evenement komt volledig ten goede aan het
goede (charitatieve) doel. Als opbrengst wordt de behaalde omzet aangemerkt
verminderd met de directe, marktconforme, externe kosten, die gemaakt
worden om het evenement te organiseren, zoals de eventuele zaalhuur en
catering;
de voor de organisator van het evenement bevoegde inspecteur moet zich
voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord hebben verklaard
met toepassing van de goedkeuring. Alleen het giftelement dat de afnemer
van de prestatie als onderdeel van de vergoeding betaalt, blijft buiten de heffing.

31.3.6

Aftrek of teruggaaf van btw

De vraag of een stichting of vereniging als ondernemer voor de btw wordt aangemerkt is, onder andere, van belang voor de aftrek van btw. Enkel ondernemers
mogen de door hen betaalde btw in aftrek brengen. Deze aftrek van btw is overigens
beperkt tot de btw welke is betaald door de stichting of vereniging op de door hen
ontvangen goederen en diensten voor zover deze worden gebruikt voor belaste
handelingen. Een stichting of vereniging mag geen btw in aftrek brengen indien
hij de goederen of diensten gebruikt voor vrijgestelde handelingen. Er bestaat ook
geen aftrek van btw voor goederen en diensten welke worden gebruikt voor de
niet-belastbare activiteiten van een stichting of vereniging, ofwel de activiteiten
waarvoor geen vergoeding is bedongen.
Aan het daadwerkelijk verkrijgen van aftrek van voorbelasting zijn een aantal
formele voorwaarden verbonden. Zo wordt alleen aftrek verleend voor omzetbelasting die op een formeel juiste factuur in rekening wordt gebracht. Op een dergelijke
factuur is het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting apart vermeld. Is dat
niet het geval, dan is het de afnemer dus niet toegestaan zelf het btw-bedrag te
berekenen. Voorts dient de omzetbelasting in rekening te worden gebracht door
een andere ondernemer. Bovendien moet de aftrek geldend worden gemaakt op
de aangifte over het tijdvak waarin de factuur is ontvangen.
Aftrek is alleen mogelijk indien en voor zover de ingekochte goederen en diensten
door de afnemer worden gebruikt voor belaste handelingen. Zoals we hiervoor al
hebben gezien bestaat er dus in beginsel geen aftrek voor vrijgestelde prestaties.
Er bestaat ook geen aftrek van btw voor niet-economische handelingen. Hierbij
valt te denken aan gratis handelingen.
Als materiële voorwaarde geldt dat de voorbelasting in rekening moet worden gebracht ter zake van aan de ondernemer verrichte leveringen en/of diensten. Dus
niet alleen moet de prestatie zijn verricht, deze moet ook aan de ondernemer die
de aftrek claimt zijn verricht.
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31.3.6.1 Bepaling van de omvang van het recht op aftrek
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er recht op aftrek bestaat indien en
voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste prestaties. Dat
betekent dus dat een ondernemer die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht
slechts gedeeltelijk aftrek heeft.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een sportvereniging die enerzijds vrijgestelde lidmaatschapsvergoedingen ontvangt en anderzijds btw-belaste sponsorinkomsten
(die boven de drempel van € 50 000 uitkomen). De vraag rijst dan hoe moet worden
berekend welk deel van de aan hem in rekening gebrachte belasting voor aftrek
in aanmerking komt. Het daarvoor gehanteerde systeem is het volgende.
Eerst zal moeten worden bepaald welke deel van de betaalde btw direct is toe te
rekenen aan de belaste activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de advertenties. Deze btw komt geheel voor aftrek in aanmerking.
Vervolgens moet worden bepaald welk deel van de betaalde btw direct is toe te
rekenen aan de vrijgestelde activiteiten. Die btw komt in het geheel niet voor aftrek
in aanmerking.
Het resterende deel van de totale btw heeft dus betrekking op zowel de belaste als
de vrijgestelde activiteiten. Die btw is aftrekbaar in dezelfde verhouding als de totale belaste omzet exclusief omzetbelasting staat tot de som van belaste en vrijgestelde omzet. Dit wordt de pro rata genoemd.
De aftrek van btw voor investeringsgoederen wordt bepaald aan de hand van het
gebruik over een aantal jaren, de zogenoemde herzieningsperiode. Voor onroerende
zaken wordt de aftrek herzien in het jaar van ingebruikname en de daaropvolgende
negen jaren. Per jaar wordt dan 10% van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw
herzien (opnieuw beoordeeld aan de hand van de voor dat jaar geldende gegevens).
Voor roerende zaken wordt de aftrek herzien in het jaar van ingebruikname en de
daaropvolgende vier jaren. Per jaar wordt dan 20% van de oorspronkelijk in aftrek
gebrachte btw herzien.
31.3.6.2 Recht op aftrek bij niet-economische handelingen
In de vorige paragraaf is aangegeven hoe het recht op aftrek wordt bepaald bij btwbelaste en vrijgestelde handelingen. Voor vrijgestelde handelingen geldt geen recht
op aftrek van btw. Ook geldt er geen recht op aftrek voor handelingen die geen
economische activiteit vormen. Bijvoorbeeld handelingen die gratis worden verricht,
omdat ze bekostigd worden uit giften.
In het besluit van 25 november 2011 heeft de Staatssecretaris van Financiën een
toelichting gegeven op het recht op aftrek voor, onder andere, stichtingen en verenigingen, die zowel economische als niet-economische handelingen verrichten.
Het is mogelijk dat de economische en de in beginsel niet-economische handelingen
van een ondernemer zo nauw met elkaar zijn verbonden, dat bij elkaar genomen
alleen sprake is van economische handelingen. De niet-economische handelingen
worden dan voor de btw-heffing niet als zelfstandige handelingen in aanmerking
genomen. Dit nauwe verband is aanwezig als de economische en de niet-economische handelingen feitelijk en economisch zo nauw zijn verbonden dat zij één geheel
vormen of als deze handelingen binnen het economische verkeer wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. Als sprake is van dit nauwe verband heeft de ondernemer
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voor deze niet-economische handelingen (die voor de btw-heffing als onzelfstandig
worden beschouwd) recht op aftrek van voorbelasting voor zover de economische
handelingen waarmee ze nauw zijn verbonden zijn aan te merken als belaste
handelingen.
In hoeverre er sprake is van zo’n nauwe verbondenheid tussen de economische en
de (niet-zelfstandige) niet-economische handelingen, moet worden beoordeeld aan
de hand van de zich voordoende feiten en omstandigheden.
Btw ten aanzien van kosten toerekenbaar aan zelfstandige niet-economische handelingen is niet aftrekbaar. Als de kosten van een ondernemer zowel betrekking
hebben op zijn economische handelingen als op zijn niet-economische handelingen,
moeten deze kosten voor het recht op aftrek van btw worden gesplitst in een deel
waarvoor hij recht heeft op aftrek van btw en een deel waarvoor hij dat recht niet
heeft. Bij de splitsing van dit soort algemene kosten moeten voor al deze kosten
verdeelsleutels worden toegepast die een objectief en reëel beeld geven van het
gebruik voor economische en niet-economische handelingen.
31.4

Belastingplicht voor de schenk- en erfbelasting

Indien een stichting of vereniging krachtens erfrecht dan wel schenking vermogen
verkrijgt van een persoon die in Nederland woont dan wel gevestigd is, is de
stichting hierover op grond van de Successiewet 1956 (SW 1956) Nederlandse erfdan wel schenkbelasting verschuldigd.22 Voor de verkrijging geldt een vrijstelling
indien de stichting kwalificeert als ANBI, Sociaal Belang Behartigende Instelling
(SBBI) dan wel een steunstichting voor een SBBI.23 De inhoud van deze begrippen
bespreken wij in het volgende hoofdstuk.
Uitkeringen door een stichting of vereniging die kwalificeren als schenking zijn
belast met Nederlandse schenkbelasting bij diegene die de schenking verkrijgt.
Deze verkrijging is vrijgesteld indien deze af komstig is van een ANBI en de uitkering
geschiedt in het algemeen belang.24
31.5

Belastingplicht voor de overdrachtsbelasting

Verkrijgt een stichting of een vereniging een onroerende zaak, dan is over de
waarde in het economische verkeer overdrachtsbelasting verschuldigd op grond
van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). Verkrijgingen krachtens erfrecht worden niet belast met overdrachtsbelasting.25 Ook kunnen stichtingen en
verenigingen een beroep doen op de vrijstellingen zoals opgenomen in art. 15
WBR. Een belangrijke vrijstelling is de vrijstelling van een verkrijging in het kader
van een fusie of splitsing.26 Een stichting of vereniging kan op deze vrijstelling een

22.
23.
24.
25.
26.

Art. 1 SW 1956.
Art. 32 lid 1 ten 3e, ten 8e, ten 9e SW 1956 voor verkrijgingen krachtens erfrecht. Art. 33 lid 1 ten
4e, ten 13e en ten 14e SW 1956.
Art. 33 lid 1 ten 10e SW 1956.
Art. 3 WBR.
Art. 15 lid 1 onderdeel h WBR.
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beroep doen indien zij kwalificeert als een ANBI dan wel een niet-vennootschapsbelastingplichtige vereniging is met meer dan 25 leden.27

27.

544

Art. 5d Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.

HOOFDSTUK 31

Hoofdstuk 32
Bijzondere verschijningsvormen van de stichting
en de vereniging
Mr. N. Idsinga en mr. J. Wessels

In dit hoofdstuk bespreken wij de fiscale gevolgen verbonden aan de verschillende
verschijningsvormen van de stichting en de vereniging. In de eerste paragraaf gaan
wij in op de stichting en de vereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling.
32.1

Stichting en vereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling

32.1.1

Definitie Algemeen Nut Beogende Instelling

Art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vermeldt de definitie van een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien een stichting of vereniging voldoet
aan de voorwaarden zoals opgenomen in art. 5b AWR jo. art. 1a Uitvoeringsregeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uitv. Reg. AWR), geeft de inspecteur op
verzoek van de instelling een (voor bezwaar vatbare) beschikking af waarin de instelling wordt aangewezen als ANBI. Na aanwijzing door de inspecteur heeft de
ANBI recht op de hierna te bespreken fiscale faciliteiten.
De voorwaarden zijn:
a. de instelling heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk;
b. de instelling dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang;
niemand kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het
c.
zijn eigen vermogen met dien verstande dat de inspecteur, zo nodig onder
door hem te stellen voorwaarden, kan toestaan dat een steunstichting en de
instelling of instellingen welke door deze stichting worden ondersteund, onderscheidenlijk worden ondersteund, over en weer kunnen beschikken over
elkaars vermogen als ware het eigen vermogen;
d. de instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs voor de continuïteit van de instelling noodzakelijk is;
de beleidsbepalers van de instelling ontvangen voor de door hen in die hoedae.
nigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld;
de instelling beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de te
f.
verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze
van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen en de besteding
daarvan;
g. de beheerkosten van de instelling staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling;
h. bij het opheffen van een instelling dient een eventueel batig liquidatiesaldo
te worden besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling;
de administratie van de instelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen;
i.
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de instelling dient via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar te maken.

Algemeen belang tegenover particulier belang
In de wet is geen definitie opgenomen van het begrip ‘algemeen belang’. De invulling van het begrip is tot 1 januari 2012 door de wetgever overgelaten aan de Belastingdienst en (uiteindelijk) de rechter. Hierop is vanuit de praktijk kritiek geleverd.1
De wetgever heeft aan deze kritiek gehoor gegeven door in art. 5b lid 3 AWR een
lijst op te nemen met de categorieën die onder het algemeen belang vallen. De categorieën zijn: welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming
natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, bevordering
democratische rechtsorde, volkshuisvesting of een combinatie.
De lijst beoogt geen wijziging te brengen in het huidige door de jurisprudentie ingevulde begrip algemeen belang. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
tot Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) staat:
‘dat het met de verdere wettelijke invulling van de ANBI-definitie (...) niet de bedoeling is het ANBI-begrip anders in te vullen dan nu het geval is. Wat onder algemeen
nut dient te worden verstaan, is inmiddels, onder meer via de rechtspraak, voldoende uitgekristalliseerd. Dit blijkt ook uit het feit dat in de meeste jurisprudentie niet
het doel zelf ter discussie staat, maar veelal de vraag voorligt of daarbij sprake is
van het dienen van een algemeen belang of van een particulier belang. Wellicht
ten overvloede wordt erop gewezen dat een instelling niet alleen een in de wet
genoemd doel moet beogen, maar dit ook uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (ten
minste 90%) zowel statutair als feitelijk moet doen.2
De tot op heden gewezen jurisprudentie over het begrip algemeen nut blijft naar
onze mening daarom onverkort van kracht.
Het eerste arrest waarin de Hoge Raad het begrip algemeen belang heeft gedefinieerd, is het arrest van 14 maart 1925. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat:
‘elk maatschappelijk belang te stellen is tegenover een ander maatschappelijk belang
en dus in dien zin is het een slechts beperkt maatschappelijk belang, terwijl ook
nauwelijks eenig maatschappelijk belang denkbaar is, bij de behartiging waarvan
elk lid der maatschappij baat vindt.’
en vervolgt:
‘dat op grond van het bovenoverwogene mag en moet worden aangenomen, dat
in de woorden, algemeen maatschappelijk belang in artikel 80 lid 8 der Successiewet
een pleonasme ligt, dat zijn oorsprong vindt in de wijze waarop de wettelijke bepaling is ontstaan en die woorden gebezigd zijn om de tegenstelling uit te drukken
met wat slechts particulier belang is.’
Uit dit arrest kan men afleiden dat algemeen belang niet tegenover beperkt
(maatschappelijk) belang, maar tegenover particulier (individueel) belang staat.

1.
2.
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Zie onder meer Hemels 2010, waarin de auteur pleit om een maatschappelijk debat te voeren over
het begrip algemeen belang om meer invulling te geven aan dit begrip.
Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet), Kamerstukken II 2011/12, 33006, 3, p. 7.
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Bij het vaststellen of een instelling kwalificeert als ANBI moet aan twee voorwaarden
worden voldaan:
1. de (statutaire of feitelijke) doelstelling van de instelling is rechtstreeks gericht
op het behartigen van het algemeen belang (kwalitatieve eis); en
2. de werkzaamheden van de instelling dienen eveneens (grotendeels of nagenoeg
uitsluitend) in het algemeen belang te zijn (kwantitatieve eis). Dit laatste betekent dat de werkzaamheden van de instelling voor ten minste 90% het algemeen belang moeten dienen. Op welke wijze de werkzaamheden gekwantificeerd moeten worden, is tot op heden onduidelijk.
Statutaire of feitelijke doelstelling van de instelling
Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een instelling het algemeen belang
dient als het gaat om ‘een instelling wier doelstelling een werkzaamheid betreft
die rechtstreeks het algemeen belang raakt.3
Dit betekent dat het doel van de instelling, het object, primair het algemeen belang
moet dienen. Het algemeen belang mag geen ‘bijproduct’ zijn. Bij de beoordeling
of sprake is van een dergelijke doelstelling zijn niet alleen de statuten doorslaggevend. Als de feitelijke doelstelling niet overeenkomt met de statutaire doelstelling,
moet de feitelijke doelstelling worden getoetst.4
In alle hiervoor genoemde arresten heeft de Hoge Raad beslist dat de doelstelling
van de instelling niet rechtstreeks gericht is op het algemeen belang. In het Minerva-arrest en de arresten over de voetbalverenigingen heeft de Hoge Raad beslist dat
primair het particuliere belang van de leden van de verenigingen werd gediend en
dat zij om die reden geen ANBI’s zijn.
Dit betekent niet dat verenigingen nooit een ANBI kunnen zijn. Van belang is dat
het doel van de vereniging rechtstreeks het algemeen belang beoogt te behartigen.
De Hoge Raad heeft tot op heden geoordeeld dat (amateur)sportverenigingen niet
rechtstreeks het algemeen belang dienen en niet kwalificeren als een ANBI.
Sportverenigingen kunnen wel kwalificeren als sociaal belang behartigende instelling. Deze bijzondere vorm van een stichting of vereniging bespreken wij in de
volgende paragraaf.
In het arrest van 22 april 2016 (donatiemodule-arrest) heeft de Hoge Raad geoordeeld
dat in de hiervoor genoemde voorwaarden ligt besloten dat de instelling haar
werkzaamheden richt op het dienen van voldoende concreet bepaalde doelen die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot het algemeen nut kunnen worden gerekend.
Het lijkt erop dat de Hoge Raad met deze voldoende concreet benadering een nadere
invulling geeft aan het begrip rechtstreeks het algemeen belang dienen.5

3.

4.
5.

HR 12 oktober 1960, 14 413, BNB 1960/296, LJN AY1355 (Minerva), HR 13 mei 1970, 16 343, BNB
1970/132, LJN AX5162 (Rooms Katholieke Voetbalvereniging), HR 17 december 1980, 20 265, BNB 1981/28,
LJN AW9832 (Voetbalvereniging). Meer recent onder meer HR 22 juni 2012, 11/03215, BNB 2012/228,
ECLI:NL:HR:2012:BW9055 (Rhythm en Bluesfestival).
HR 31 oktober 1979, 19 464, BNB 1979/314, LJN AX2630.
HR 22 april 2016, 14/06262, ECLI:NL:HR:2016:695, BNB 2016/146 m.nt. J.P. Boer, NTFR 2016/1271
m.nt. S.J.C. Hemels.
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Werkzaamheden van de instelling
Indien de doelstelling van de instelling rechtstreeks op het algemeen belang is gericht, moet vervolgens worden vastgesteld of ook de feitelijke werkzaamheden van
de instelling in het algemeen belang zijn. Moltmaker gaat in zijn conclusie bij het
arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 1986, 23 434, BNB 1987/30 in op het onderscheid tussen de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden. De casus
betrof een stichting waarvan het hof feitelijk had vastgesteld dat de statutaire
doelstelling – onder meer het ondersteunen van behoeftige personen – geen belemmering was om de stichting als ANBI aan te merken. Het hof heeft vervolgens
getoetst of de feitelijke werkzaamheden van de instelling uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend in het algemeen belang zijn. De stichting heeft in de eerste jaren met
name uitkeringen gedaan aan behoeftige personen van een bepaalde familie.
Daarnaast zijn uitkeringen gedaan aan algemeen nuttige doelen en is vermogen
gereserveerd om in de toekomst uit te keren aan algemeen nuttige doelen. Moltmaker is het met het hof eens dat als de werkzaamheden in totaliteit worden beschouwd, de instelling op het moment van verkrijging (van een legaat) niet nagenoeg
geheel het algemeen belang behartigt. Het hof en de A-G bepalen dit aan de hand
van de feitelijke uitkeringen en reserveringen door de stichting. De uitkeringen in
het particuliere belang vormen meer dan 10% van het totale bedrag aan uitkeringen
en reserveringen. Dit arrest is gewezen onder de wetgeving zoals deze gold voor
de wetswijziging in het jaar 1985. Destijds was net als onder de huidige wetgeving
bepalend dat een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang
diende.
De Hoge Raad heeft zich vervolgens in 1994 gebogen over de vraag of een Brassbandvereniging een ANBI is.6 Uit dit arrest leiden wij af dat de Hoge Raad van mening is dat het doel van de Brassbandvereniging in het genoemde arrest rechtstreeks
het algemeen belang raakt. Vervolgens moet worden vastgesteld of de activiteiten
van de vereniging voor ongeveer 50% het algemeen belang dienen.7 De Hoge Raad
oordeelt:
‘(...) een en ander wel tot gevolg heeft dat als vast komt te staan dat de werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemene en een particulier belang dienen de
instelling moet worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.’
Indien de doelstelling van de instelling direct het algemeen belang raakt en als
vast komt te staan dat de werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemeen
en particuliere belang dienen, dan is volgens de Hoge Raad sprake van een ANBI.
De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Arnhem. Het hof maakt onderscheid
in activiteiten die het particulier belang dienen en activiteiten die het algemeen
belang dienen. Vervolgens bekijkt het hof het aantal uren dat aan de activiteiten
in het particulier belang en in het algemeen belang wordt besteed. Het aantal uren
dat wordt besteed in het particulier belang is groter dan de uren die in het algemeen
belang worden besteed. In het arrest naar aanleiding van deze hofuitspraak geeft
de Hoge Raad aan:
‘Voorts kan de vraag of de werkzaamheden van een culturele instelling ongeveer
in gelijke mate het algemene en een particulier belang dienen, zodat die instelling
6.
7.
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HR 13 juli 1994, 29 936, BNB 1994/280, LJN ZC5717.
Op dat moment was wettelijk niet vereist dat de instelling uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend
het algemeen belang diende. De Hoge Raad introduceert dan het criterium ‘ongeveer in gelijke
mate’ (50/50).
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moet worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling in de zin
van artikel 24, lid 4, van de Successiewet 1956, niet worden beantwoord, zoals hier
door het Hof is gedaan, door van elk uur dat aan verenigingsactiviteiten is besteed,
uit te maken of primair het algemene dan wel een particulier belang wordt gediend
en vervolgens de aantallen uren van beide categorieën zonder meer op te tellen
en te vergelijken. Deze vraag moet ten aanzien van de activiteiten in hun totaliteit
beantwoord worden. In verband met die vraag kan zeer wel een verschillend gewicht
toekomen aan verschillende activiteiten en de daaraan bestede tijd. Het aanleggen
van een zuiver rekenkundige maatstaf, zoals door het Hof is gedaan, is dan ook
onjuist.’
Uit het Brassband-arrest is naar onze mening ten onrechte afgeleid dat een instelling
slechts voor 50% het algemeen belang moet dienen. Zoals wij hierboven hebben
aangegeven, is er een dubbele eis. De instelling moet rechtstreeks het algemeen
belang beogen (kwalitatieve eis) en voorts moeten de activiteiten voor ten minste
50% het algemeen belang dienen (kwantitatieve eis).8 In latere jurisprudentie van
de Hoge Raad zien wij een bevestiging hiervan. In het NAC-arrest9 oordeelde de
Hoge Raad:
‘Behalve dat de instelling moet voldoen aan de hiervoor in 3.2 vermelde maatstaf
[dat de werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemene en een particulier
belang dienen, NI] is voor de toepassing van artikel 24, lid 4, van de Wet vereist
dat de instelling het algemeen nut “beoogt”; daarvan is pas sprake indien de
werkzaamheden van de instelling rechtstreeks erop gericht zijn enig algemeen
belang te dienen.’
In zijn arrest van 13 januari 2012 overweegt de Hoge Raad:
‘3.3.1. Voor de beoordeling van het middel wordt het volgende vooropgesteld. Voor
toepassing van artikel 16 van de Wet [Wet VPB 1969, NI] is vereist dat de desbetreffende instelling het algemeen nut beoogt. Voorts is vereist dat het algemeen belang
door de werkzaamheden van die instelling in minstens gelijke mate wordt gediend
als een particulier belang.’10
Met ingang van 1 januari 2010 heeft de wetgever aan de ANBI-definitie (weer) toegevoegd dat de instelling uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend het algemeen
belang dient te behartigen. De wetgever acht die aanscherping gerechtvaardigd
gezien de fiscale voordelen die het ANBI-regime geeft. Tevens geeft de wetgever
aan dat de huidige ANBI-regeling mogelijkheden biedt tot oneigenlijk gebruik. Een
instelling die voor ten minste 50% het algemeen belang dient, kan ook een particulier belang dienen. Onder de regeling tot 1 januari 2010 waren giften aan dergelijke instellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Volgens de wetgever kon
op deze wijze vermogen worden opgebouwd dat in het particuliere belang wordt
uitgekeerd.
Met het standpunt van de wetgever dat oneigenlijk gebruik van genoemde fiscale
voordelen moet worden tegengegaan, zijn wij het geheel eens. De vraag is of het
nodig was de regeling aan te scherpen om dat doel te bereiken.
8.
9.
10.

Zie ook in deze zin Koele 2010.
HR 12 mei 2006, 40 684, BNB 2006/267, ECLI:NL:HR:2006:AT8202.
HR 13 januari 2012, 10/03464, ECLI:NL:HR:2012:BQ0525. Dit arrest is gewezen na de wetswijziging
per 1 januari 2008 en voor het van toepassing worden van de wetswijziging per 1 januari 2010 en
1 januari 2013.
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Commerciële activiteiten
Na wijziging per 1 januari 2010 van de 50/50-eis in de 90/10-eis ontstond in de
praktijk discussie of commerciële activiteiten (op grond van de kwantitatieve toets)
aan de ANBI-status in de weg staan.11
Sindsdien is in art. 1a lid 2 Uitvoeringsregeling AWR 1994 (Uitv.reg. AWR 1994)
opgenomen dat ‘een ANBI ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten mag ontplooien indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten,
gerealiseerd met die activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg
geheel ten goede komen aan die doelstelling’. Blijkens art. 1a lid 6 Uitv.reg. AWR
1994 wordt onder commerciële activiteiten verstaan: ‘het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten met het oogmerk
hiermee een opbrengst te genereren ter financiering van de algemeen nuttige activiteit van de ANBI’. Beleggingsopbrengsten, legaten en subsidies vallen niet onder
het inkomen uit commerciële activiteiten. De commerciële activiteiten die voldoen
aan deze definitie worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling of een
instelling aan het 90%-criterium voldoet.
Publicatie-eisen
Om te kwalificeren als ANBI moeten de instellingen vanaf 1 januari op het internet
onder meer de volgende gegevens publiceren:
a. naam,
b. rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatie nummer (rsin),
adres of telefoonnummer of e-mailadres,
c.
d. (statutaire) doelstelling van de instelling,
hoofdlijnen van het actuele beleidsplan,
e.
bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden,12 het beloningsbef.
leid van de instelling,
g. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling,
h. de balans en staat van baten en lasten, met toelichting voor fondswervende
instellingen, voor vermogensfondsen, die niet actief geld werven, blijft de
publicatieplicht op dit punt beperkt tot een staat van baten en lasten en een
overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. Deze informatie
dient binnen zes maanden na het einde van het boekjaar openbaar te worden
gemaakt.
Culturele instelling
Met ingang van 1 januari 2012 is een bijzondere vorm van een ANBI geïntroduceerd:
de culturele instelling.13 Een culturele instelling richt zich uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend op cultuur. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen is geen definitie

11.
12.

13.
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In het arrest van de Hoge Raad van 12 december 2014, 13/05820, BNB 2015/59 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat activiteiten tegen een commerciële prijs activiteiten zijn in het particulier belang.
In art. 1a lid 7, onderdeel f, ten 2e Uitv.reg. AWR 1994 is de mogelijkheid opgenomen dat een
ontheffing wordt verleend door de inspecteur voor het publiceren van de namen van bestuurders
indien dit een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van de bestuursleden of hun
familieleden.
Art. 5b lid 4 AWR.

HOOFDSTUK 32

STICHTING EN VERENIGING ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

32.1

van cultuur opgenomen. Volgens de wetgever is sprake van een culturele instelling
als deze statutair en feitelijk activiteiten ontwikkelt gericht op de realisatie (of het
doen realiseren) van cultureel aanbod en/of het verspreiden van cultuur en/of het
beheren en behouden van cultuur. De resultaten van die inspanningen dienen
toegankelijk te zijn voor publiek. Een indicatie voor het zijn van een culturele instelling is de aansluiting bij relevante brancheorganisaties of het feit dat de instelling
op grond van cultuurbeleid van Rijk, provincie of gemeente (inclusief publiek gefinancierde fondsen) in aanmerking komt voor subsidie. Bij culturele instellingen
wordt gedacht aan instellingen die actief zijn in bijvoorbeeld de beeldende kunst,
de bouwkunst, erfgoed (zoals musea en monumenten), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en
filmfestivals. Ook private cultuurfondsen die zich (nagenoeg) geheel richten op
doelen die hiervoor als cultureel zijn geoormerkt, kunnen worden aangemerkt als
culturele instelling. Dit toetsingskader zal dienen ter invulling van de voorwaarde
dat sprake moet zijn van een hoogwaardig cultuuraanbod dat voor zo veel mogelijk
mensen toegankelijk is.14
32.1.2

Fiscale voordelen voor ANBI’s en donateurs

De ANBI-status levert een aantal fiscale voordelen op. De voordelen zijn te onderscheiden in voordelen voor de ANBI zelf, voordelen voor de donateurs en voordelen
voor diegene die uitkeringen van een ANBI ontvangen. Voorts is nog een aantal
extra faciliteiten opgenomen voor culturele instellingen.
32.1.2.1 Voordelen voor donateurs
a. Giftenaftrek in de inkomstenbelasting
Giften aan ANBI’s vormen voor de inkomstenbelasting een persoonsgebonden aftrekpost. De persoonsgebonden aftrekposten komen in mindering op het inkomen
in box 1, maar verminderen het inkomen in box 1 niet verder dan tot nihil. Dit
betekent dat het inkomen in box 1 door de aftrek niet negatief kan worden. Indien
na de aftrek in box 1 nog niet verrekende persoonsgebonden aftrek resteert, wordt
deze in mindering gebracht op het inkomen in box 3. Ook dit inkomen wordt niet
verder verminderd dan tot nihil. Het eventuele restant van de persoonsgebonden
aftrek komt in mindering in box 2. Is het inkomen in de drie boxen verminderd
tot nihil en resteert nog persoonsgebonden aftrek, dan wordt dit vooruit gewenteld
naar het volgende belastingjaar en opgeteld bij de persoonsgebonden aftrek van
dat jaar. Het fiscale voordeel van de giftenaftrek is derhalve af hankelijk van de samenstelling en hoogte van het inkomen van de donateur.15

14.
15.

Kamerstukken II 2011/12, 33006, 6, p. 21.
Op 16 oktober 2012 heeft de Staatssecretaris van Financiën het interim-rapport van de Commissie
inkomstenbelasting en toeslagen (Commissie-Van Dijkhuizen) aangeboden aan de Eerste en Tweede
Kamer. De commissie adviseert om de giftenaftrek af te schaffen. In het voorjaar 2015 worden naar
verwachting de contouren voor een herziene inkomstenbelasting door de Staatssecretaris van
Financiën gepresenteerd. Op dat moment zal er vermoedelijk meer duidelijkheid bestaan over de
toekomst van de giftenaftrek.
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De Wet IB 2001 onderscheidt twee soorten giften: de periodieke gift en andere
giften.16 Een bijzondere gift is het afzien van vrijwilligersvergoedingen.17
Een periodieke gift is een gift aan een ANBI in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering die uiterlijk eindigt bij overlijden.18 Om voor aftrek in
aanmerking te komen, moet de periodieke gift zijn vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst van schenking. De verplichting om uit te keren dient voor een periode
van vijf of meer jaar te zijn vastgelegd en de uitkering moet ten minste jaarlijks
plaatsvinden. De jaarlijkse uitkering wordt in zijn geheel in aanmerking genomen
als persoonsgebonden aftrekpost.
Andere giften zijn de overige giften aan ANBI’s. Andere giften zijn niet onbeperkt
aftrekbaar. In de regeling is een drempel en een plafond opgenomen. De andere
giften zijn aftrekbaar voor zover deze giften samen zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen19 te boven gaan (drempel). De giften zijn aftrekbaar tot ten hoogste
10% van het verzamelinkomen (plafond).
Giften die bestaan uit het afzien van vergoedingen door vrijwilligers in de zin van
de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) komen eveneens voor aftrek in
aanmerking. Een vrijwilliger is iemand die arbeid verricht voor een ANBI,20 niet
bij wijze van beroep.21 Het afzien van de vrijwilligersvergoeding komt in aftrek als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de ANBI moet een verklaring aan de vrijwilliger afgeven dat hij/zij zich heeft
ingezet als vrijwilliger in de zin van de loonbelasting;
– de vrijwilliger heeft recht op de vergoeding zoals aangegeven in de verklaring
van de ANBI;
– de ANBI is bereid en in staat om deze vergoeding ook daadwerkelijk uit te
betalen als de vrijwilliger zijn/haar rechten doet gelden;
– de vrijwilliger heeft de vrijheid om over de vergoeding te beschikken.
Voor giften aan culturele ANBI’s is in de wet tijdelijk (voor een periode van zes
jaar)22 een extra stimulans opgenomen. De stimulans houdt in dat het bedrag van
de gift wordt verhoogd met 25% (de multiplier). De verhoging bedraagt maximaal
€ 1250.
b. Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting
Indien een VPB-plichtig lichaam een gift doet, dient te worden bepaald of deze gift
als bedrijfskosten kwalificeert. De Hoge Raad heeft beslist dat een gift onder de
bedrijfskosten wordt gerangschikt als de gift een zakelijk karakter heeft en direct
het bedrijfsbelang beoogt.23 Daarvoor is beslissend dat, gelet op de feiten en om16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
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Art. 6.32 Wet IB 2001.
Art. 6.36 Wet IB 2001.
Zie HR 3 mei 2013, 12/00801, BNB 2013/163 voor een nadere invulling van de begrippen vast en
gelijkmatig.
Art. 2.18 Wet IB 2001 definieert verzamelinkomen als het inkomen van box 1, 2 en 3 tezamen
(verminderd met daarin begrepen te conserveren inkomen).
Ook vrijwilligers die zich inzetten voor sportverenigingen en niet-vennootschapsbelastingplichtige
stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor de vrijwilligersregeling in de Wet op de
loonbelasting 1964.
Art. 2 lid 6 Wet LB 1964. De instelling dient onder voorwaarden de gegevens van de vrijwilliger te
verstrekken.
Vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.
HR 30 september 1953, 11 431, BNB 1953/264, LJN AY3329.
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standigheden, een rechtstreeks verband tussen de gedane gift en het bedrijfsbelang
aanwijsbaar is.
Voldoet een gift niet aan het door de Hoge Raad geformuleerde criterium, dan geldt
de giftenaftrek van art. 16 Wet VPB 1969.24 Dit artikel bepaalt dat een gift aan een
ANBI ten hoogste aftrekbaar is tot 50% van de winst met een maximum van
€ 100 000. Voor giften aan een culturele instelling geldt dat de gift mag worden
verhoogd met 50% van het bedrag van de giften, met een maximum van € 2500.
32.1.2.2 Fiscale voordelen voor de ANBI
De giftenaftrek voor donateurs levert ook een indirect voordeel op voor de ANBI.
Door de aftrekbaarheid van de gift wordt het geven aan de ANBI voor de donateur
goedkoper. De donateur kan het fiscale voordeel eveneens aan de ANBI doen toekomen.
Voorbeeld
Een donateur schenkt in de vorm van een periodieke uitkering € 1000 per jaar aan
een ANBI. Als de donateur de gift aftrekt in box 1 tegen het toptarief van 52%, kost
deze gift hem netto € 480. Dit betekent dat indien de donateur netto € 1000 wil
doen toekomen aan de ANBI, hij een gift kan doen van € 2083.
De directe voordelen van de ANBI-status die wij bespreken, spelen zich af in de
sfeer van de schenk- en erf belasting en de vennootschapsbelasting.
a. Vrijstelling van schenk- en erf belasting
Door een ANBI ontvangen giften en verkrijgingen krachtens erfrecht zijn vrijgesteld
van schenk- en erf belasting voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is
verbonden die daaraan het karakter van ‘algemeen belang’ ontneemt (art. 32 lid
1 ten 4e SW 1956 en art. 33 ten 3e SW 1956).
Giften door een ANBI zijn vrijgesteld van schenkbelasting voor zover de uitkeringen
geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben te zijn geschied in het algemeen
belang (art. 33 ten 10e SW 1956).
b. Voordelen in de vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelastingaspecten voor stichtingen en verenigingen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk zijn ook van toepassing op stichtingen en verenigingen
die kwalificeren als ANBI. Belangrijk is dat ook bij ANBI’s onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingsactiviteiten en niet-ondernemingsactiviteiten. Slechts
voor de winst behaald met de ondernemingsactiviteiten wordt de ANBI in de heffing
van vennootschapsbelasting betrokken.

24.

In de literatuur is naar aanleiding van het renpaarden-arrest (HR 14 juni 2002, 36 453, BNB 2002/290,
ECLI:NL:HR:2002:AB2865) de vraag aan de orde gekomen of art. 16 Wet VPB 1969 nog een functie
heeft. Hemels is van mening dat art. 16 Wet VPB 1969 geen functie meer heeft (Hemels 2003).
Volgens Van de Streek gaat deze uitleg van het renpaarden-arrest te ver (Van de Streek 2008, p. 134).
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(i) Optie onbeperkte belastingplicht culturele instellingen
Voor culturele instellingen is in art. 2 lid 9 Wet VPB 1969 de mogelijkheid opgenomen om binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar het verzoek in te
dienen om te worden belast op grond van een onbeperkte belastingplicht. Zoals
eerder aangegeven moet bij stichtingen en verenigingen per activiteit worden beoordeeld of sprake is van een ondernemingsactiviteit. Indien de niet-ondernemingsactiviteit verlieslatend is en de ondernemingsactiviteit winstgevend, kan men het
verlies niet compenseren met de winst. Door te opteren voor onbeperkte belastingplicht kunnen de winsten en verliezen wel worden gecompenseerd. Voorwaarden
voor toepassing van de onbeperkte belastingplicht is dat deze keuze geldt voor een
periode van tien jaar.
(ii) Aftrek fictieve loonkosten en aftrek winst voor kenbaar fondswervende activiteiten
Voor 1 januari 2012 kon men op grond van art. 9 lid 1 onderdeel h en i Wet VPB
1969 een tweetal fictieve aftrekposten op de winst in mindering brengen. De aftrekpost in onderdeel h maakte het grofweg mogelijk voor fondsenwervers om bedragen
uitgekeerd aan ANBI’s in mindering te brengen op de winst. Door deze bepaling
was het mogelijk om heffing van vennootschapsbelasting te vermijden over winst
behaald met commerciële activiteiten voor zover deze winst werd uitgekeerd aan
ANBI’s. De wetgever vond de regeling van art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969
te ver strekken. Sinds 1 januari 2012 is de aftrekpost van art. 9 lid 1 onderdeel h
Wet VPB 1969 in lijn met de strekking die de wetgever aan deze bepaling wenst te
geven, opgenomen in art. 9a Wet VPB 1969.
Art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969
Art. 9 lid 1 onderdeel i Wet VPB 1969 is vanaf 1 januari 2012 opgenomen in art. 9
lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969. Doel en strekking van deze bepaling zijn niet gewijzigd. De bepaling heeft tot doel de winst van de ANBI25 te corrigeren voor zover
deze wordt veroorzaakt door een voordeel in de loonkostensfeer. Indien een ANBI
werkt met vrijwilligers in plaats van betaalde krachten, is het de vraag of men op
de winst van de ANBI loonkosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt in mindering
kan brengen. Art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969 voorkomt discussie op dit
punt. Het artikel bepaalt dat voor werkzaamheden verricht om niet of tegen een
onzakelijk lage vergoeding, een ANBI ten minste het minimumloon in mindering
kan brengen op de winst. Indien het gebruikelijk is dat voor de werkzaamheden
in het economische verkeer een hogere beloning wordt betaald, komt dit hogere
bedrag in aftrek.26 Uiteraard komen deze fictieve bedragen slechts in mindering
voor zover deze hoger zijn dan de werkelijk betaalde vergoedingen. Voorwaarden
voor toepassing van de fictieve loonkostenaftrek zijn:
– de ANBI behaalt de winst hoofdzakelijk (voor 70%) met vrijwilligers. Onder
vrijwilligers verstaat men: personen die arbeid verrichten om niet of tegen

25.
26.
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Art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969 kan ook worden toegepast.
Art. 9 lid 3 Wet VPB 1969.
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een beloning die in belangrijke mate (30%) lager is dan in het economische
verkeer gebruikelijk is;27
in de administratie van de ANBI worden de fictieve kosten en de daadwerkelijk
verstrekte beloningen gespecificeerd per persoon;
door de aftrek kan geen verlies bij de ANBI ontstaan;
aan de aftrek van art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969 wordt pas toegekomen
voor zover deze aftrek meer bedraagt dan de aftrek op grond van het hierna
te bespreken art. 9a Wet VPB 1969;
ter voorkoming van concurrentieverstoring kunnen lichamen, groepen van
lichamen of activiteiten worden uitgesloten van de aftrek.

Voorbeeld
Een kringloopwinkel werkt met drie vrijwilligers die geen enkele vergoeding voor
hun werkzaamheden ontvangen. De winst wordt hoofdzakelijk behaald met vrijwilligers. De winst van de kringloopwinkel bedraagt € 100 000. Een van de vrijwilligers verricht administratieve werkzaamheden, een andere vrijwilliger haalt bij
het publiek spullen op die men verkoopt in de kringloopwinkel en een derde vrijwilliger bemant de winkel. Voor elk van deze vrijwilligers moet worden nagegaan
welke vergoeding in het economische verkeer staat tegenover de verrichte arbeid.
Die bedragen komen in mindering op de winst van € 100 000. Voordat daadwerkelijk
aan aftrek wordt toegekomen, moet men beoordelen of de winst behaald door de
kringloopwinkel in aftrek komt op grond van art. 9a Wet VPB 1969.
Art. 9a Wet VPB 1969
Art. 9a Wet VPB 1969 onderscheidt een tweetal situaties. In de eerste plaats de
ANBI die winst behaalt met kenbaar fondswervende activiteiten en in de tweede
plaats een fondswerver die winst behaalt met kenbaar fondswervende activiteiten
en die deze winst uitkeert aan een ANBI. Een fondswerver is een lichaam dat uitsluitend kenbaar fondswervende activiteiten verricht.
Onder kenbaar fondsenwervende activiteiten verstaat men:
– activiteiten die (1) in belangrijke mate (30% of meer) met behulp van vrijwilligers worden verricht en (2) bestaan uit het verkopen van roerende zaken of
verlenen van diensten tegen een prijs die meer bedraagt dan de prijs die
doorgaans in het economische verkeer als zakelijk wordt ervaren en waarbij
de koper van de zaak of de afnemer van de dienst kenbaar is gemaakt dat de
opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt aan een ANBI;
– activiteiten die (1) in belangrijke mate (30% of meer) met behulp van vrijwilligers worden verricht en (2) bestaan uit het verkopen van roerende zaken of
verlenen van diensten tegen een prijs die doorgaans in het economische verkeer
als zakelijk wordt ervaren, maar waarvan de kostprijs aanmerkelijk lager is
dan in het economische verkeer gebruikelijk is, omdat voor de vervaardiging
van de zaak of levering van de dienst vrijwilligers hun arbeid ter beschikking
stellen en naar de koper van de zaak of de afnemer van de dienst kenbaar is

27.

Zie HR 29 april 2016, 15/05578, ECLI:NL:HR:2016:750, BNB 2016/150 waarin de Hoge Raad heeft
beslist dat voor de bepaling van het 70%-criterium moet worden beoordeeld aan de hand van het
aantal uren gewerkt door vrijwilligers ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren.
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gemaakt dat de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt
aan een ANBI;
activiteiten die bestaan uit het inzamelen van roerende zaken om niet en
waar degene die goederen afstaat kenbaar is gemaakt dat de opbrengst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten goede komt aan een ANBI.

Onder vrijwilligers wordt voor de toepassing van art. 9a Wet VPB 1969 verstaan de
vrijwilliger in de zin van het hiervoor besproken art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB
1969.
Indien een fondswerver de uitkeringen aan een ANBI in aftrek wil brengen op de
winst, geldt een aantal aanvullende eisen. De fondswerver moet zich statutair of
bij overeenkomst – bij aanvang van de kenbaar fondswervende activiteit – hebben
verplicht om de winst (nagenoeg) geheel uit te keren aan een ANBI. Deze uitkering
dient uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin de gelden
zijn verworven plaats te vinden.
(iii) Bestedingsreserve voor culturele instelling
Een tegemoetkoming voor culturele instellingen28 is dat zij ten laste van de winst
een bestedingsreserve kunnen vormen voor bepaalde kosten waarvan het voornemen bestaat om deze te maken. Achtergrond van deze bepaling is te voorkomen
dat professionele culturele instellingen zoals toneelgezelschappen, orkesten en
musea en andere stichtingen of verenigingen waarbij een algemeen maatschappelijk
of sociaal belang op de voorgrond staat (zoals scouting, dorpshuizen, amateursportverenigingen en toneelverenigingen), ongewild tegen belastingheffing op zouden
lopen. Dit zou zich kunnen voordoen wanneer zij overschotten in het ene jaar
behalen, terwijl die geoormerkt zijn voor specifieke investeringen in een volgend
jaar. Hierbij kan men denken aan de aanschaf van nieuwe instrumenten, een
aanbouw, een tentoonstelling of een toernooi.29 Voor 1 januari 2012 konden alle
ANBI’s een bestedingsreserve vormen. De wetgever heeft de regeling beperkt, omdat
dit naar zijn mening meer in overeenstemming is met het doel ervan.30
De kosten waarvoor men een bestedingsreserve kan vormen zijn:
– uitgaven voor de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen
(met uitzondering van onroerende zaken die bestemd zijn om ter beschikking
te worden gesteld aan een derde); of
– uitgaven voor projecten.
Aan de bestedingsreserve kan maximaal de winst van een jaar worden toegevoegd.31
Men kan de bestedingsreserve vormen indien de ondernemingsactiviteiten in lijn
liggen met het belang dat de instelling behartigt. In de parlementaire geschiedenis
is een voorbeeld gegeven van een klooster dat een bierbrouwerij exploiteert. De
brouwerijactiviteiten liggen volgens de wetgever niet in de lijn met het belang van

28.
29.
30.
31.
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Ook SBBI’s zonder aandeelhouders en deelgerechtigden kunnen onder voorwaarden een bestedingsreserve vormen.
Kamerstukken II 2011/12, 33003, 3, p. 17.
In de praktijk bleek dat bijvoorbeeld ook kinderopvanginstellingen en woningbouwcorporaties
gebruikmaakten van deze regeling. Dit is volgens de wetgever niet de bedoeling van de regeling.
Art. 12 lid 5 Wet VPB 1969.
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het klooster. In dat geval is het vormen van een bestedingsreserve niet mogelijk.32
Een uitzondering hierop is de winst die wordt behaald met inzameling en vervolgens
de verkoop van gebruikte goederen met het oog op het belang van de belastingplichtige.33
De kosten waarvoor de bestedingsreserve wordt gevormd, moeten in het jaar van
vorming of de daaropvolgende vijf jaar tot de bedoelde uitgaven leiden. Indien
geen besteding heeft plaatsgevonden binnen deze termijn, wordt de bestedingsreserve opgenomen in de winst. Dit is niet het geval indien het uit de aard van de
investering voortvloeit dat een langer tijdvak vereist is of in de situatie dat de uitvoering is vertraagd door bijzondere omstandigheden.34
Op grond van een ministeriële regeling kunnen lichamen, groepen van lichamen
of activiteiten worden uitgesloten van de faciliteit van de bestedingsreserve om
concurrentieverstoring te voorkomen.
32.1.3

Btw

Een als ANBI kwalificerende stichting of vereniging heeft op zichzelf bezien geen
bijzondere rol binnen de btw. Een ANBI wordt op eenzelfde wijze in de btw-heffing
betrokken als een stichting of vereniging zonder een dergelijke rangschikking. Het
is belangrijk om hierbij te beseffen dat de belastingplicht voor de btw (het ondernemerschap) niet vereist dat winst wordt gemaakt of beoogd. Een (als ANBI kwalificerende) stichting of vereniging wordt aangemerkt als btw-ondernemer indien
zij economische handelingen verricht.
Tot 1 januari 2012 gold er een vrijstelling voor fondsenwervende instellingen die
werkzaam zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein. In de praktijk maakten
veel ANBI’s gebruik van deze vrijstelling bij hun fondsenwerving. In het Besluit
van 18 december 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën deze vrijstelling
aangepast, omdat hij niet in lijn was met Europese regelgeving. Tegelijkertijd is
ook de btw-vrijstelling voor fondsenwervende steunorganisaties (Stichting vrienden
van.., enzovoort) beëindigd.
In de praktijk zal op basis van haar eigen activiteiten voor elke als ANBI kwalificerende stichting of vereniging moeten worden beoordeeld of deze wordt aangemerkt
als btw-ondernemer en, zo ja, waarover zij btw verschuldigd is.
32.1.4

Conclusie

Indien een stichting of vereniging voldoet aan de voorwaarden van art. 5b AWR
en bij beschikking als ANBI is gekwalificeerd, gelden bepaalde fiscale voordelen.
Donateurs kunnen giften aan de ANBI onder voorwaarden in aftrek brengen op
het inkomen of de winst. De ANBI is bovendien vrijgesteld van heffing van schenken erf belasting. Een ANBI die een ondernemingsmatige activiteit uitoefent, is
daarvoor in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Als de behaalde winst beperkt is, geldt een vrijstelling. Voor culturele instellingen bestaat
32.

33.
34.

Kamerstukken II 2000/01, 27431, 3, p. 52. Overigens komt een klooster vermoedelijk sinds 1 januari
2012 niet meer in aanmerking voor het vormen van een bestedingsreserve, omdat geen sprake is
van een culturele instelling.
Art. 12 lid 3 Wet VPB 1969.
Art. 12 lid 6 Wet VPB 1969.
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de mogelijkheid om te opteren voor onbeperkte belastingplicht. Bij het bepalen
van de winst voor de vennootschapsbelasting kunnen de volgende aftrekposten in
mindering worden gebracht: fictieve loonkosten, winst behaald met kenbaar
fondswervende activiteiten en dotaties aan de bestedingsreserve.
32.2

Stichting en vereniging als sociaal belang behartigende instelling

32.2.1

Definitie sociaal belang behartigende instelling

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is ingevolge art. 5c AWR een instelling die op grond van haar statuten een sociaal belang behartigt. Bij een SBBI
staat het particulier belang op de voorgrond en wordt niet rechtstreeks (nagenoeg)
uitsluitend het algemeen belang behartigd. Volgens de wetgever zijn deze instellingen van groot belang voor een gezonde en veerkrachtige samenleving en leveren
zij een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie van de maatschappij.35 Dit
rechtvaardigt dat voor deze instellingen bepaalde fiscale faciliteiten van toepassing
zijn.
Voorbeelden van instellingen die een sociaal belang behartigen, zijn amateursportinstellingen, niet-commerciële dorpshuizen en buurtverenigingen. Ook muziekverenigingen en andere instellingen kunnen een SBBI zijn, omdat zij in grote mate
het particulier belang behartigen of in ieder geval voor minder dan 90% een algemeen belang dienen en daarom niet onder de ANBI-faciliteit vallen.36
Om als SBBI te kwalificeren geldt een aantal voorwaarden:
– de stichting of vereniging moet statutair en feitelijk een sociaal belang behartigen;
– de stichting of vereniging moet niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen (geen ondernemingsactiviteiten) dan wel zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (toepassing van art. 6 Wet VPB 1969);
– bestuursleden dan wel beleidsbepalende personen van de stichting of vereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij mogen wel een
vergoeding voor onkosten ontvangen en een niet bovenmatig vacatiegeld;
– de stichting of vereniging is gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden,
binnen de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen Staat.
Om als SBBI te kwalificeren, is het niet nodig om door de Belastingdienst als zodanig
te worden aangemerkt. Het is wel mogelijk voor de stichting of vereniging om
vooraf zekerheid te verkrijgen of de instelling naar de mening van de Belastingdienst
kwalificeert als SBBI.37

35.
36.
37.
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Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 16.
Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 39.
Het is uiteraard niet de Belastingdienst die uiteindelijk bepaalt of een instelling kwalificeert als
SBBI. De rechter zal dat oordeel moeten vellen.
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Fiscale voordelen voor de SBBI en haar donateurs

32.2.2.1 Fiscaal voordeel voor de donateurs
Giftenaftrek in de inkomstenbelasting
In de Wet inkomstenbelasting 2001 is geen specifieke giftenaftrekregeling voor
SBBI’s opgenomen. Wel kunnen periodieke giften aan verenigingen met meer dan
25 leden als persoonsgebonden aftrekpost in mindering worden gebracht op het
inkomen van de donateur. Andere giften aan een SBBI zijn niet aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2012 geldt wel een giftenaftrek voor zowel periodieke als andere
giften aan een steunstichting SBBI. De introductie van de steunstichting SBBI is
het gevolg van een aangenomen amendement van de Tweede Kamerleden Omtzigt
en Nepperus.38
De definitie van de steunstichting SBBI en de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan, zijn opgenomen in art. 5d AWR en uitgewerkt in art. 1f Uitv.reg. AWR
1994. Een steunstichting SBBI is opgericht met het doel om geld in te zamelen voor
een SBBI. De bepaling in art. 5d AWR doet vermoeden dat een steunstichting SBBI
voor alle SBBI’s geld kan inzamelen. Dit is echter niet het geval. Er is sprake van
een steunstichting SBBI als geld wordt ingezameld voor een SBBI die lid is van een
landelijke, representatieve koepel op het gebied van sport of muziek. Voor bijvoorbeeld dorpshuizen en amateurtoneelgezelschappen kan men geen steunstichting
SBBI oprichten. Daarnaast is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een steunstichting
SBBI een bijdrage verstrekt aan de SBBI ter dekking van een exploitatietekort. De
steunstichting SBBI kan slechts geld inzamelen voor een bijzondere investering
dan wel voor een uitgave ter gelegenheid van de viering van een jubileum.
De voorwaarden waaraan de steunstichting SBBI moet voldoen, noemen wij hieronder.
Uit de statuten en feitelijke werkzaamheden van de stichting blijkt:
– dat zij is opgericht uitsluitend met het doel om geld in te zamelen ter ondersteuning van een bepaalde SBBI die lid is van een landelijke, representatieve
koepel op het gebied van sport of muziek;
– dat het ingezamelde geld uitsluitend bestemd is voor een bijzondere investering
of uitgave ter gelegenheid van de viering door die SBBI van haar vijfjarig bestaan of een veelvoud daarvan;
– de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de hiervoor genoemde viering;
– dat de leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt geen andere
beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet
bovenmatig vacatiegeld;
– dat de stichting het voor de hiervoor genoemde viering ingezamelde geld besteedt in het kalenderjaar van de bedoelde viering, het daaraan voorafgaande
kalenderjaar of uiterlijk in het kalenderjaar erna;
– dat bij opheffing van de stichting een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten
behoeve van een ANBI; en
– het kalenderjaar dat zij als steunstichting SBBI wil kwalificeren.
38.

Amendement, Kamerstukken II 2011/12, 33006, 15.
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Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden waaraan de administratie van de
steunstichting SBBI moet voldoen.39
Bij de geldinzameling door de stichting moet duidelijk worden aangegeven wat
het doel is van de inzameling, alsmede in welk jaar de steunstichting SBBI als zodanig kwalificeert. Per SBBI kan slechts sprake zijn van één stichting per viering.
Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting
Voor giften aan de SBBI geldt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting niet.
Dit betekent niet dat uitgaven door vennootschapsbelastingplichtige lichamen aan
SBBI’s niet voor aftrek in aanmerking komen. Zoals eerder vermeld moet worden
beoordeeld of de uitgaven een zakelijk karakter hebben die het bedrijfsbelang
dienen. Een voorbeeld daarvan is sponsoring.
Voor giften aan een steunstichting SBBI geldt de giftenaftrekregeling op dezelfde
wijze zoals hiervoor voor een gift aan een ANBI is besproken.
32.2.2.2 Fiscale voordelen voor de SBBI
a. Vrijstelling van schenk- en erf belasting
Door een SBBI ontvangen giften en verkrijgingen krachtens erfrecht zijn vrijgesteld
van schenk- en erf belasting voor zover aan de verkrijging geen opdracht is verbonden die daaraan het karakter van ‘sociaal belang’ ontneemt.40 Ook verkrijgingen
krachtens erfrecht en schenking door een steunstichting SBBI zijn vrijgesteld van
erf- en schenkbelasting.41
b. Voordelen in de vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelastingaspecten voor stichtingen en verenigingen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk zijn ook van toepassing op stichtingen en verenigingen
die kwalificeren als SBBI. Belangrijk is dat ook bij SBBI’s onderscheid wordt gemaakt
tussen ondernemingsactiviteiten en niet-ondernemingsactiviteiten. Slechts voor
de winst behaald met de ondernemingsactiviteiten wordt de SBBI in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken.
a. Fictieve loonkostenaftrek (art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB 1969)
De fictieve loonkostenaftrek zoals deze hiervoor is besproken voor ANBI’s geldt
ook voor SBBI’s. Kortheidshalve verwijzen wij naar hetgeen daar is opgemerkt over
de toepassing van deze regeling.
Op de winstaftrekregeling van art. 9a Wet VPB 1969 kan een SBBI geen beroep
doen.
b. Bestedingsreserve
SBBI’s zonder aandeelhouders en zonder deelgerechtigden die de winst hoofdzakelijk
(voor 70% of meer) met vrijwilligers behalen, kunnen net als culturele instellingen
een bestedingsreserve vormen. De voorwaarden zoals deze gelden voor culturele

39.
40.
41.
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Art. 1f Uitv.reg. AWR 1994, onderdeel b.
Art. 32 lid 1 ten 8e SW 1956 en art. 33 ten 13e SW 1956.
Art. 32 lid 1 ten 9e SW 1956 en art. 33 ten 14e SW 1956.
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instellingen zijn ook van toepassing voor SBBI’s. Voor deze voorwaarden verwijzen
wij naar de vorige paragraaf.
32.2.3

Btw

Net als bij de ANBI heeft de als SBBI kwalificerende stichting of vereniging op
zichzelf bezien geen bijzondere rol binnen de btw. Een SBBI wordt op eenzelfde
wijze in de btw-heffing betrokken als een stichting of vereniging zonder een dergelijke rangschikking.
In de praktijk zal op basis van haar eigen activiteiten voor elke als SBBI kwalificerende stichting of vereniging moeten worden beoordeeld of deze wordt aangemerkt
als btw-ondernemer en, zo ja, waarover zij btw verschuldigd is.
32.2.4

Conclusie

Ook aan de status van SBBI zijn verschillende fiscale faciliteiten verbonden. Verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Giften aan een SBBI zijn aftrekbaar indien sprake is van een periodieke gift
en de SBBI een vereniging is met meer dan 25 leden. Andere giften zijn niet aftrekbaar. Voor een steunstichting SBBI geldt onder voorwaarden dat zowel een periodieke als een andere gift een persoonsgebonden aftrekpost vormt. Als de SBBI,
stichting of vereniging geen ondernemingsactiviteiten verricht, is de SBBI niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Worden wel ondernemingsactiviteiten verricht, dan is bij een geringe winst de vrijstelling van art. 6 Wet VPB 1969
van toepassing. Is de winst hoger, dan kunnen – indien van toepassing – de fictieve loonkosten voor vrijwilligers van de winst in aftrek worden gebracht. Tot slot
kan een SBBI onder voorwaarden een bestedingsreserve vormen.
32.2.5

Evaluatie giftenaftrek en ANBI- en SBBI-regeling

Op 27 januari 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën een drietal evaluaties
aangeboden aan de Tweede Kamer. Een extern uitgevoerd evaluatieonderzoek over
de giftenaftrek en twee interne evaluatieonderzoeken; een over de uitvoeringsaspecten van de giftenaftrek en een naar de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s.42 Op
26 april 2018 is de kabinetsreactie naar aanleiding van deze evaluaties naar de
Tweede Kamer gezonden.43 In de kabinetsreactie zijn geen beleidsvoornemens opgenomen maar suggesties die de staatssecretaris eerst met de Tweede Kamer en de
goededoelensector wenst te bespreken. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden
in het voor- en najaar van 2018. De staatssecretaris heeft toegezegd om na afronding
van de overleggen in een winterbrief zijn beleidsvoornemens kenbaar te maken.44

42.
43.
44.

Brief van 27 januari 2017, 2017-0000012920 inclusief de bijlagen.
Kamerstukken II 2017/18, 34785, 44.
Kamerstukken II 2017/18, 34785, 98, p. 30.
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Stichting als afgezonderd particulier vermogen

32.3.1

Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2010 is in art. 2.14a Wet IB 2001 een antimisbruikbepaling
opgenomen. Deze bepaling heeft tot doel om te voorkomen dat met betrekking tot
particulier vermogen een heffingsvacuüm ontstaat doordat sprake is van een
zwevend vermogen. Met ‘zweven’ wordt bedoeld dat het afgezonderde particuliere
vermogen (APV) bij geen enkele persoon in de belastingheffing wordt betrokken:
niet bij degene die het heeft afgezonderd, niet bij het afgezonderde vermogen zelf
en niet bij de begunstigden.45
Een voorbeeld van een APV is de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF). De
inbrenger brengt zijn vermogen in een SPF in. De SPF wordt eigenaar van het vermogen, maar op het bestuur van de SPF rust de verplichting om het vermogen uit
te keren aan de door de inbrenger benoemde begunstigden. Aan het bestuur van
de SPF is de beslissingsbevoegdheid gegeven om te bepalen wanneer aan welke
begunstigde een uitkering wordt gedaan. Ook bepaalt het bestuur van de SPF de
hoogte van de uitkering. De inbrenger heeft in die situatie definitief afstand gedaan
van zijn vermogen, de begunstigde heeft geen rechtens afdwingbare aanspraken
op het vermogen en het bestuur van de SPF kan niet ten eigen bate over het vermogen beschikken. Deze structuur kan onder voorwaarden zonder fiscale gevolgen
worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld in de situatie dat de inbrenger niet (fictief)
in Nederland woont en de SPF niet in Nederland is gevestigd.
Een ander bekend voorbeeld van een APV is de irrevocable discretionary trust. De Hoge
Raad heeft voor de heffing van schenk- en erf belasting beslist dat een dergelijke
trust als een zelfstandig doelvermogen moet worden beschouwd.46 Deze trust is
dan voor in ieder geval de heffing van schenk- en erf belasting vergelijkbaar met
een SPF of een Nederlandse stichting.
De bepaling van art. 2.14a Wet IB 2001 is met name gericht op het tegengaan van
het onderbrengen van vermogen in een trust, SPF of Liechtensteinse Anstalt. Ook
vermogen in een Nederlandse stichting kan worden getroffen door deze bepaling.
Al deze entiteiten tezamen duiden wij hierna aan met de term doelvermogen.47

45.
46.
47.
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Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 10.
O.a. HR 18 november 1998, 31 756, BNB 1999/35, ECLI:NL:HR:1998:AA2564.
Bij een doelvermogen zijn tegenover het vermogen geen uitreiking van aandelen, winstbewijzen,
lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerechtigheid of daarmee vergelijkbare rechten of een
economische deelgerechtigheid ontstaan.
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32.3.2

32.3

Hoofdlijnen van de regeling: toerekenen van vermogen

De regeling houdt op hoofdlijnen in dat het vermogen in een doelvermogen wordt
toegerekend aan diegene die het heeft ingebracht.48, 49 De inbrenger wordt bij fictie
geacht over het in het doelvermogen gebrachte vermogen te kunnen beschikken
en wordt belast alsof hij de vermogensbestanddelen zelf bezit. Deze vermogensbestanddelen worden als de inbrenger in Nederland woont belast met inkomstenbelasting. Bestaat het vermogen in het doelvermogen uit een bankrekening, dan
wordt deze bankrekening door de inbrenger aangegeven in box 3.
Voor de heffing van erf- en schenkbelasting wordt het vermogen eveneens toegerekend aan de inbrenger.50 Bij het overlijden van de inbrenger wordt dit vermogen
fictief tot zijn nalatenschap gerekend en zijn de erfgenamen de erf belasting verschuldigd.51
Bij een uitkering door het doelvermogen wordt deze uitkering geacht een schenking
te zijn door de inbrenger aan degene die de uitkering ontvangt. Het tarief van de
schenkbelasting is af hankelijk van de hoogte van de schenking en de verwantschap
van de inbrenger tot de begunstigde.
De inbreng van het vermogen in het doelvermogen door een inwoner van Nederland
kan mogelijk worden opgevat als een schenking. Op grond van art. 17a SW 1956
wordt deze inbreng geacht geen schenking te zijn om te voorkomen dat een dubbele heffing optreedt.
Als de inbrenger van het vermogen overlijdt, wordt vanaf dat moment het vermogen
voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger.52
32.3.3

Uitzondering op de toerekening (tegenbewijsregeling)

In het geval een erfgenaam geen begunstigde is van het doelvermogen, leidt de
toerekening tot een onredelijke uitkomst. Om die reden is een tegenbewijsregeling
opgenomen.53 De tegenbewijsregeling houdt in dat wanneer blijkt dat de erfgenaam
geen begunstigde is en dit ook niet kan worden, geen toerekening plaatsvindt aan
de erfgenaam. Deze bewijslast is zwaar. Het is heel lastig om aan te tonen dat een
erfgenaam geen begunstigde kan worden. Veelal beschikt de trustee of de bestuurder
van het doelvermogen namelijk over de bevoegdheid om begunstigden toe te voegen.
In de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat als een erfgenaam in bijvoorbeeld
de trustakte is opgenomen als uitgesloten persoon, in dat geval is aangetoond dat
deze erfgenaam geen begunstigde kan worden. Het vermogen wordt dan toegere48.
49.

50.
51.
52.
53.

Voor een diepgaande bespreking van de regeling o.a. De Leeuw & Folmer 2009, Auerbach 2010,
Auerbach 2009, Boer & Freudenthal 2009 en Koele 2009, p. 25-31.
De wettekst spreekt over toerekenen van vermogen terwijl in de parlementaire toelichting wordt
opgemerkt dat het APV voor fiscale doeleinden transparant is. Er bestaat een aantal verschillen
tussen toerekenen en transparantie. Zie hiervoor meer uitgebreid Auerbach 2009.
Art. 16 en art. 17 SW 1956.
Ervan uitgaande dat de erflater (fictief) in Nederland woont.
Art. 2.14a lid 1 tweede volzin Wet IB 2001.
Art. 2.14a lid 6 Wet IB 2001.
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kend aan de overige erfgenamen. Indien geen van de erfgenamen begunstigde is
bij het vermogen, is geen toerekening mogelijk. Er vindt op basis van de tekst van
de wet geen toerekening plaats aan de begunstigde (dit is de tweede uitzondering
op de toerekening).
Het vermogen wordt wel toegerekend aan de begunstigden indien degene die het
vermogen heeft ingebracht, dan wel zijn erfgenamen, niet zijn te bepalen.54
Indien geen toerekening plaatsvindt omdat de erfgenamen kunnen aantonen dat
zij geen begunstigden zijn, ontstaat een zwevend vermogen.
32.3.4

Verhouding tot de ANBI en SBBI

Er is sprake van een APV als met het doelvermogen meer dan bijkomstig (10 tot
15%) een particulier belang wordt beoogd. Particulier belang staat tegenover algemeen belang zoals hiervoor besproken. Een ANBI valt om die reden niet onder de
APV-regeling. Een SBBI beoogt een particulier belang, maar is expliciet uitgezonderd
van de APV-regeling.
32.3.5

Nederlandse stichting als APV

De Nederlandse stichting is eveneens te kwalificeren als APV. Bijvoorbeeld een familiestichting die tot doel heeft om nooddruftige familieleden van een bijdrage in
hun levensonderhoud te voorzien. Het vermogen in de familiestichting moet dan
worden toegerekend aan de inbrenger. Als de inbrenger reeds is overleden, moet
het vermogen worden toegerekend aan de erfgenamen. De erfgenamen moeten
om deze toerekening te voorkomen aantonen dat zij nooit begunstigden van de
stichting kunnen worden. Dit is zeer lastig, omdat onbekend is of een erfgenaam
ooit in de positie zal komen dat het bestuur wegens zijn nooddruftigheid een uitkering zal doen.
Stel, het vermogen in een Nederlandse stichting is een banksaldo van € 500 000.
Er zijn vijf erfgenamen van de inbrenger. In principe geven zij elk € 100 000 aan
in box 3. Dit betekent dat elk van de erfgenamen € 1200 aan inkomstenbelasting
is verschuldigd. Hier staan geen ontvangsten tegenover. Een beroep op de tegenbewijsregeling moet in dit geval uitkomst bieden. Het is op dit moment onduidelijk
onder welke voorwaarden het beroep op de tegenbewijsregeling slaagt. Indien een
van de erfgenamen geen beroep kan doen op de tegenbewijsregeling, moet deze
erfgenaam het gehele vermogen van € 500 000 aangeven. De regeling werkt in die
situatie erg nadelig uit voor die erfgenaam. Met name voor die situaties waarin de
stichting reeds lang voor de invoering van art. 2.14a Wet IB 2001 was opgericht,
zou een overgangsrecht op zijn plaats zijn geweest.55

54.
55.
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Art. 2.14a lid 5 Wet IB 2001.
In art. 10a.7 Wet IB 2001 is het overgangsrecht opgenomen voor reeds op 1 januari 2010 bestaande
APV’s. Het overgangsrecht heeft een zeer beperkt toepassingsbereik. Er kan onder andere slechts
een beroep op worden gedaan als het vermogen van het APV niet meer bedraagt dan € 5000.

HOOFDSTUK 32

STICHTING ALS AFGEZONDERD PARTICULIER VERMOGEN

32.3.6

32.3

Nederlandse stichting als civil law trust

In par. 26.4 is de Nederlandse stichting als civil law trust beschreven inclusief de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan vanuit het civiele recht. Hieronder
beschrijven wij de fiscale gevolgen van een dergelijke structuur. Wij gaan in op de
mogelijkheden voor niet in Nederland wonende inbrengers. In die situatie kan de
Nederlandse stichting vanuit een (Nederlands) fiscaal oogpunt als alternatief dienen
voor de common law trust.56
De inbreng van het vermogen in een Nederlandse stichting door een niet (fictief)
in Nederland woonachtige natuurlijke persoon heeft geen gevolgen voor de heffing
van Nederlandse schenkbelasting. Nederland heft alleen schenkbelasting over
schenkingen door een inwoner van Nederland. Uiteraard moet ook worden beoordeeld of in het woonland van de inbrenger ter zake van de inbreng een belasting
wordt geheven (bijvoorbeeld vermogenswinstbelasting of schenkbelasting).57
Na inbreng wordt het vermogen toegerekend aan de inbrenger. Indien de inbrenger
niet in Nederland woont, kan Nederland slechts inkomstenbelasting heffen als de
inbrenger buitenlands belastingplichtig is in Nederland. Er is onder andere sprake
van een buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting als de bezittingen
van de stichting bestaan uit in Nederland gelegen vastgoed, een in Nederland gedreven onderneming of een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde
vennootschap (Nederlandse bezittingen). Als we ervan uitgaan dat de stichting geen
vermogensbestanddelen bezit die leiden tot buitenlandse belastingplicht in
Nederland, is geen Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd.
Indien de stichting een uitkering doet aan een begunstigde, is deze schenking in
principe op grond van art. 1 SW 1956 belast met Nederlandse schenkbelasting. In
art. 17 SW 1956 is echter bepaald dat uitkeringen door een APV geacht worden
krachtens schenking te zijn verkregen van de inbrenger van het vermogen. Als we
aannemen dat de inbrenger niet (fictief) in Nederland woont, is over de uitkering
geen Nederlandse schenkbelasting verschuldigd.
De vraag is of de Nederlandse stichting belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting in Nederland. Dit is af hankelijk van de vraag of de activiteiten van de
stichting ondernemingsactiviteiten zijn of niet. Zolang de stichting passief vermogen
belegt, is geen sprake van een onderneming en is de Nederlandse stichting niet
vennootschapsbelastingplichtig in Nederland.
Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat men onder voorwaarden een
Nederlandse stichting met kenmerken van een common law trust kan opzetten zonder
Nederlandse belastingheffing.
32.3.7

Conclusie

Een doelvermogen met een meer dan bijkomstig particulier belang kwalificeert
als APV. Het vermogen afgezonderd in een APV wordt voor de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erf belasting toegerekend aan diegene die het vermogen
heeft ingebracht en na zijn overlijden aan zijn erfgenamen. Op deze wijze wil de
56.
57.

De Nederlandse stichting is onder voorwaarden niet alleen een alternatief voor de common law trust,
maar ook voor andere buitenlandse doelvermogens.
Bij een dergelijke schenking wordt niet toegekomen aan de bepaling in art. 17a SW 1956 die stelt
dat een inbreng in een APV geacht wordt geen schenking te zijn.
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wetgever voorkomen dat een zwevend vermogen ontstaat dat niet in de (Nederlandse) belastingheffing wordt betrokken. Ook Nederlandse stichtingen kunnen kwalificeren als APV. Met name voor stichtingen die al vele jaren bestaan, was een
overgangsrecht bij invoering van de wetgeving op zijn plaats geweest. Tot slot bespraken wij dat de Nederlandse stichting een alternatief kan zijn voor de common
law trust en andere buitenlandse doelvermogens.
Stichting als administratiekantoor

32.4

Zoals uiteengezet in par. 26.2.1 wordt een Stichting Administratiekantoor (STAK)
veelal gebruikt om de juridische en economische eigendom van het door de stichting
in beheer gehouden vermogensbestanddeel te splitsen. De zeggenschap en beschikkingsmacht liggen bij het bestuur van de stichting en het economisch belang bij
het in administratie gehouden vermogensbestanddeel komt toe aan de certificaathouders.
Hieronder gaan wij in op de fiscale positie van de stichting en van de certificaathouders.
32.4.1

Fiscale positie van de stichting

De eerste vraag is of een STAK belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.
Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria zoals besproken in het
vorige hoofdstuk. In de eerste plaats is het de vraag of de activiteiten van de STAK
het normaal vermogensbeheer te boven gaan. Indien de STAK passief vermogen
bezit, is daar geen sprake van. Tevens kan men verdedigen dat de stichting niet
deelneemt aan het economische verkeer. Tot slot is het maar de vraag of een
stichting een winststreven heeft. Indien al sprake is van een winststreven, is dat
een winststreven ten behoeve van de certificaathouders – ervan uitgaande dat de
STAK het vermogen enkel in beheer heeft.
Dit betekent dat de STAK in het algemeen niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.58
Indien een STAK de eigendom van vastgoed verwerft en daartegenover certificaten
uitgeeft aan de certificaathouders, is het de vraag wie de overdrachtsbelasting is
verschuldigd. Als de STAK de juridische eigendom van het vastgoed verwerft en de
certificaathouders de economische eigendom in de zin van de overdrachtsbelasting59
verkrijgen, zijn beide in beginsel belastingplichtig. Het is onduidelijk of toepassing
van art. 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) deze dubbele heffing kan
voorkomen. In dat artikel is bepaald dat de verkrijging van dezelfde onroerende
zaak binnen zes maanden door een ander na een vorige verkrijging – die belast
was met overdrachtsbelasting – de waarde voor de heffing van overdrachtsbelasting
wordt verminderd met het bedrag waarover bij de vorige verkrijging is geheven.
Art. 13 WBR ziet op opvolgende verkrijgingen; bij certificering is het de vraag of
de verkrijging door de STAK wordt opgevolgd door een verkrijging door de certificaathouders of dat de STAK en de certificaathouders op hetzelfde tijdstip verkrijgen.
58.
59.
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Dit is overigens niet hetzelfde als fiscale transparantie. Bij fiscale transparantie wordt de stichting
geacht niet te bestaan. Daarvan is geen sprake.
Art. 2 lid 2 WBR.
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In het eerste geval is art. 13 WBR van toepassing, in het tweede geval is daar onzekerheid over.
32.4.2

Fiscale positie van de certificaathouder

Een certificaat kwalificeert civielrechtelijk als een vorderingsrecht.60 Een vorderingsrecht is bij de eigenaar in beginsel belast in box 3. Af hankelijk van de statuten van
de STAK en de administratievoorwaarden kan een certificaat de economische
eigendom van het vermogensbestanddeel dat wordt gehouden door de stichting
representeren. De juridische eigendom van het vermogensbestanddeel berust
uiteraard nog bij de stichting.
De vraag die opkomt, is of de STAK of de certificaathouder vanuit fiscaal oogpunt
de eigenaar is van de vermogensbestanddelen, of wellicht beide. Als hoofdregel
wordt de juridische eigenaar voor fiscale doeleinden aangemerkt als de eigenaar.
De Hoge Raad heeft beslist dat dit slechts anders is als het volledige economisch
belang bij een ander berust dan de juridische eigenaar. Dan wordt deze economische
eigenaar in beginsel aangemerkt als (fiscale) eigenaar.61 In dit arrest ging het om
de vraag of de economische eigendom van een onroerende zaak recht gaf op een
vrijstelling bij het bepalen van de winst uit onderneming. Ook voor de aanmerkelijkbelangregeling en de deelnemingsvrijstelling is beslist dat de economische
eigenaar, diegene die het volledige economisch belang heeft bij de aandelen, fiscaalrechtelijk als eigenaar moet worden aangemerkt.62
Het is de vraag wanneer sprake is van een volledig economisch belang. Is het voldoende dat de waardeveranderingen de certificaathouder aangaan, of moet ook
het inkomen (bij aandelen het recht op dividend) toekomen aan de certificaathouder? Uit het Falcon-arrest kan worden afgeleid dat ook het recht op dividend onderdeel uitmaakt van het economisch belang.63 Dit is naar onze mening ook juist.
Fiscaalrechtelijk afwijken van het civiele eigendomsbegrip is slechts wenselijk als
de juridische eigendom economisch geen betekenis heeft.64
Elk vermogensbestanddeel kan in principe worden gecertificeerd. De certificering
van aandelen komt in de praktijk het meest voor.
Of certificaten van aandelen gelijkgesteld kunnen worden aan de aandelen zelf,
vormt in de praktijk zelden een probleem. Voor het vervreemdingsbegrip in de
aanmerkelijkbelangregeling geeft de Staatssecretaris van Financiën bij besluit van
4 september 201265 zijn uitleg van de wet. De certificaten van aandelen zijn volgens
het besluit te vereenzelvigen met aandelen indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Zie par. 26.2.6.
Zie o.a. HR 19 oktober 1955, 12 407, BNB 1955/377, LJN AY2586.
Hof ’s-Gravenhage 16 februari 1976, 1/76, BNB 1976/251, LJN AX3785 (aanmerkelijkbelangregeling)
en HR 16 oktober 1985, 23 033, BNB 1986/118, LJN AW8179 (deelnemingsvrijstelling).
HR 22 november 2002, 36 272, BNB 2003/34 onder 3.1.1, ECLI:NL:HR:2002:AD8488.
Zie voor een meer economische invulling van dit begrip Bruins Slot 2007.
Besluit Staatssecretaris van Financiën 4 september 2012, BLKB2012/101M, V-N 2012/47.10, onderdeel
4.5.
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voor ieder ingeleverd aandeel wordt telkens een certificaat uitgereikt (dan wel
een aantal certificaten) tot een gelijk totaal nominaal bedrag als het ingeleverde
aandeel;
de stichting kan de overgenomen aandelen niet verpanden en slechts vervreemden, mits de opbrengst onmiddellijk aan de certificaathouders wordt uitgekeerd
tegen intrekking van de certificaten;
de door de stichting ontvangen dividenden en andere uitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk ter beschikking van de certificaathouders gesteld;
indien uitkeringen op de in administratie gehouden aandelen plaatsvinden
in de vorm van uitreiking van nieuwe aandelen, worden ook deze aandelen
in administratie genomen tegen uitgifte van certificaten daarvan;
indien bij de uitgifte van nieuwe aandelen voorkeursrechten aan de aandeelhouders worden toegekend, stelt de stichting de certificaathouders in de gelegenheid dienovereenkomstig een voorkeursrecht op certificaten uit te oefenen.
De stichting maakt van de voorkeursrechten van aandeelhouders gebruik in
dezelfde omvang als de certificaathouders gebruikmaken van de hun dienovereenkomstig toegekende rechten;
indien de vennootschap in het kapitaal waarvan de stichting aandelen in administratie houdt wordt ontbonden, keert de stichting de ontvangen liquidatieuitkeringen onmiddellijk uit aan de certificaathouders tegen intrekking van
de certificaten;
de vervreemdingsbevoegdheid ten aanzien van de certificaten mag niet geringer
zijn dan bij de aandelen het geval is;
de certificaten kunnen slechts tegen afgifte van de aandelen worden ingetrokken dan wel ingeleverd.

Tot slot vermeldt het besluit dat de statuten en administratievoorwaarden of andere
overeenkomsten geen bepalingen mogen bevatten die vereenzelviging van de certificaten met de aandelen zouden verhinderen.
Met deze voorwaarden geeft de staatssecretaris feitelijk invulling aan het begrip
economisch belang. Naar onze mening gaan deze voorwaarden verder dan volgens
de jurisprudentie is vereist. De vraag is bijvoorbeeld of in de situatie dat het inkomen
niet direct wordt uitgekeerd maar gereserveerd, de certificaten niet langer de fiscale
eigendom van de aandelen vormen. De certificaathouders zijn namelijk de enige
gerechtigden tot dit inkomen en het is dan ook in overeenstemming met het doel
en de strekking van de aanmerkelijkbelangregeling dat de certificaathouders voor
dit inkomen worden belast als aanmerkelijkbelanghouder.
Voor de deelnemingsvrijstelling heeft het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober
1985, BNB 1986/118 naar de mening van de staatssecretaris voldoende zekerheid
gegeven dat certificaten van aandelen gelijk kunnen worden gesteld met de economische eigendom van aandelen indien de certificaten het volledige economisch
belang bij de aandelen vertegenwoordigen.66 De staatssecretaris geeft aan dat naar
zijn mening in ieder geval het volledige economisch belang berust bij de houders
van de certificaten, indien de in het derde lid van de aanschrijving van 23 maart
66.
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Infobulletin 1986/224, V-N 1986/1359, 18.
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1962, B2/3678, BNB 1962/207 (thans de voorwaarden zoals vermeld in het hiervoor
genoemde aanmerkelijkbelangbesluit van 4 september 2012, NI) vermelde voorwaarden in acht worden genomen.
Naast aandelen kunnen ook andere vermogensbestanddelen worden gecertificeerd.
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de certificering van kunst. Dit is een manier
om een bepaalde kunstcollectie bijeen te houden. De stichting is de eigenaar van
de kunst. Het bestuur van de stichting heeft daarmee de zeggenschap over de kunst.
De certificaathouders zijn de economisch gerechtigden tot de kunst. De vraag is of
de certificaathouders, die gerechtigd zijn tot het economisch belang bij de door de
stichting gehouden kunst, een beroep kunnen doen op de vrijstelling die in box 3
geldt voor kunstvoorwerpen.67 Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet
IB 2001 heeft de wetgever opgemerkt dat een belastingplichtige recht heeft op de
vrijstelling voor kunst als het gebruiks- en genotsrecht en het risico van waardemutatie en tenietgaan in één hand zijn. Indien de stichting de kunst voor rekening
en risico van de certificaathouder houdt, kan men verdedigen dat de certificaathouder het genotsrecht, het recht op het inkomen en het belang bij de waardemutatie
heeft. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de wetgever aangegeven dat de
certificaathouder geen recht heeft op toepassing van de vrijstelling, omdat het
certificaat is te kwalificeren als een vorderingsrecht. Dit is door de staatssecretaris
bevestigd in zijn brief van 7 april 2006.68 Civielrechtelijk is de kwalificatie van de
staatssecretaris juist. Het is de vraag of in het geval dat het gehele economisch belang
wordt vertegenwoordigd door het certificaat, het certificaat voor fiscaalrechtelijke
doeleinden niet gelijkgesteld moet worden met de (volle) eigendom van de kunst.
Naar onze mening is er in economisch opzicht geen verschil tussen beide situaties.
Daarom heeft het de voorkeur om beide situaties gelijk te behandelen en ook voor
deze vorm van economisch eigendom een vrijstelling te verlenen.
32.4.3

Conclusie

Een STAK is in het algemeen niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
De STAK drijft geen onderneming. Vanuit civielrechtelijk oogpunt is de STAK de
(juridische) eigenaar van de bezittingen die zij beheert. Door de Hoge Raad is voor
de winst uit onderneming, het aanmerkelijk belang en de deelnemingsvrijstelling
geoordeeld dat de juridische eigenaar tevens voor fiscale doeleinden eigenaar is
tenzij het gehele economisch belang een ander aangaat. In die situatie is de economische eigenaar voor fiscale doeleinden eigenaar. Voor box 3 wenst de wetgever
deze jurisprudentie niet te volgen. De certificaathouder wordt niet geacht de eigenaar te zijn van de door de STAK beheerde vermogensbestanddelen.

67.
68.

Art. 5.8 Wet IB 2001.
Brief van de Staatssecretaris van Financiën 7 april 2006, AFP 2006/190U, V-N 2006/21.12.
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Hoofdstuk 33
Enige fiscale aspecten van de coöperatie
Mr. M.M. Wierenga en mr. drs. D.M.J. Kamps

Van oudsher worden coöperaties gehouden en bestuurd door leden die tevens klant
van de coöperatie zijn. Voorbeelden hiervan zijn zuivelcoöperaties en bankcoöperaties. Vanwege de flexibele statutaire inrichtingsmogelijkheden en een aantal
fiscale voordelen die de coöperatie biedt, worden coöperaties tegenwoordig ook
veelvuldig gebruikt als (internationale) holdingvennootschappen.
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij enige fiscale aspecten van de coöperatie,
waarbij wij met name de coöperatie als houdstermaatschappij zullen bespreken.
Eerst wordt ingegaan op de fiscale positie van de coöperatie voor de vennootschapsbelasting. Vervolgens wordt de fiscale positie voor de dividendbelasting besproken.
Tot slot bespreken wij achtereenvolgens de fiscale gevolgen van investeringen door
de coöperatie en de fiscale positie van investeerders (leden) in een coöperatie.
33.1

Coöperatie in de vennootschapsbelasting

De coöperatie is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting1 en
wordt geacht met haar gehele vermogen een onderneming te drijven.2 Een naar
Nederlands recht opgerichte coöperatie wordt voor toepassing van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (ongeacht de plaats van haar werkelijke leiding) geacht
in Nederland te zijn gevestigd.3 In zoverre verschilt de coöperatie niet van andere
normaal belaste lichamen, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) of de naamloze vennootschap (N.V.). Het belastingtarief in 2018
is maximaal 25%.4
Voor de vennootschapsbelasting is de positie van de coöperatie tweeledig. Enerzijds
wordt de coöperatie gezien als een verlengstuk5 van de ondernemingen van haar
leden en anderzijds als een zelfstandige onderneming. Deze duale benadering6 heeft
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Art. 2 lid 1 onderdeel b Wet VPB 1969.
Art. 2 lid 5 Wet VPB 1969.
Art. 2 lid 4 Wet VPB 1969.
Art. 22 Wet VPB 1969.
Nadat voor de coöperatie de fiscale winst is bepaald op dezelfde wijze als voor de overige lichamen
die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, kan daarop de eventuele verlengstukwinst
in mindering worden gebracht. Op grond van een specifieke bepaling in de vennootschapsbelasting
kan de aftrekbare verlengstukwinst op forfaitaire wijze worden vastgesteld. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat winstuitkeringen door de coöperatie alleen aftrekbaar zijn als verlengstukwinst
indien in grote lijnen aan de volgende eisen wordt voldaan: (1) er wordt aan leden-natuurlijke
personen uitgekeerd; (2) de winstuitkeringen moeten geschieden naar de maatstaf van de door of
jegens de leden in dat jaar verrichte prestaties; en (3) de winstuitkeringen moeten geschieden uit
de daartoe beschikbare over het jaar genoten winst. In het kader van de beschouwing van de
coöperatie als holding, speelt de verlengstukgedachte in beginsel echter geen rol, omdat er geen
transacties met leden-natuurlijke personen plaatsvinden.
Kamerstukken II 1959/60, 6000, 3, p. 9-10. Jansen 1996, p. 53-54.
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geleid tot de huidige wetgeving waarin beide opvattingen zijn samengebracht.
Nadat voor de coöperatie de fiscale winst is bepaald, kan daarop de eventuele verlengstukwinst in mindering worden gebracht.7 Hiermee wordt beoogd dat voor
zover de coöperatie zich ten opzichte van de ondernemingen van haar leden heeft
verzelfstandigd, en concurreert als een zelfstandige onderneming met andere lichamen, zij voor die zelfstandig behaalde winst in de vennootschapsbelasting wordt
betrokken.8 Wij zullen ons in deze bijdrage beperken tot de coöperatie als zelfstandige houdstermaatschappij.
33.1.1

Deelnemingsvrijstelling

Een coöperatie is net zoals een B.V. of N.V. onderworpen aan vennootschapsbelasting ter zake van haar wereldwinst. Wanneer een coöperatie als houdstermaatschappij optreedt, kan de deelnemingsvrijstelling echter van toepassing zijn op de belangen die zij houdt in haar dochtermaatschappij(en). De deelnemingsvrijstelling bewerkstelligt dat alle voor- en nadelen uit hoofde van een kwalificerende deelneming
(zoals dividenden, vermogenswinsten en -verliezen), zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling is in beginsel van toepassing op binnenlandse of buitenlandse belangen van ten minste 5%. Hieruit volgt dat indien
de coöperatie dividenden en vermogenswinsten realiseert uit hoofde van haar
kwalificerende binnenlandse of buitenlandse deelnemingen, deze zijn vrijgesteld
van vennootschapsbelasting. Als pure houdstermaatschappij zal de coöperatie in
beginsel dan ook geen belastbare winst realiseren. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat andere inkomensbestanddelen, zoals rente op vorderingen en schulden
(op/aan deelnemingen), buiten de deelnemingsvrijstelling vallen en in beginsel
belastbaar respectievelijk aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.
33.1.2

Fiscale eenheid

De coöperatie kan een fiscale eenheid vormen met haar dochtermaatschappij(en)
indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.9 De belangrijkste voorwaarde is dat
de coöperatie als moedermaatschappij de gehele juridische en economische
eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestort kapitaal in de dochtermaatschappij(en) en dit bezit ten minste 95% van de statutaire
winstrechten vertegenwoordigt die recht geven op ten minste 95% van de winst
en ten minste 95% van het vermogen in de dochtermaatschappij(en). Onder het
fiscale eenheidsregime wordt belasting van de fiscale eenheid geheven alsof er
sprake is van één belastingplichtige. Dit kan bepaalde fiscale voordelen met zich
brengen, waaronder de mogelijkheid om onderlinge winsten en verliezen met elkaar
te verrekenen.
De coöperatie zelf kan niet als dochtermaatschappij worden opgenomen in een
fiscale eenheid. Toegestane rechtsvormen voor een dochtermaatschappij zijn namelijk alleen de B.V. of de N.V. (dan wel een daarmee naar aard en inrichting ver7.
8.
9.
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Art. 9 lid 1 onderdeel g Wet VPB 1969.
Kamerstukken II 1959/60, 6000, 3, p. 9-10.
Art. 15 jo. art. 15 lid 3 onderdeel d Wet VPB 1969.
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gelijkbaar buitenlands lichaam). Om een fiscale eenheid te vormen dient de moedermaatschappij 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de
dochtermaatschappij te bezitten. Dit is bij een coöperatie echter niet mogelijk,
aangezien een coöperatie geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft. De coöperatie
kan wel als dochtermaatschappij opgenomen worden indien de moedermaatschappij
van de fiscale eenheid eveneens een coöperatie is.10
33.2

De coöperatie in de dividendbelasting

33.2.1

De coöperatie als vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die, rechtstreeks of door middel
van certificaten, gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en
hybride leningen, uitgegeven door bepaalde in Nederland gevestigde vennootschappen met een kapitaal dat geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Winstuitkeringen door de coöperatie zijn daarom in beginsel alleen onderworpen aan dividendbelasting indien zij kan worden aangemerkt als een ‘andere vennootschap welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld’.
33.2.1.1 De coöperatie kwalificeert als een vennootschap
Vanuit civielrechtelijk perspectief kwalificeert de coöperatie niet als een vennootschap. De coöperatie moet als zelfstandige rechtsvorm worden onderscheiden van
onder meer de B.V. en de N.V. Fiscaal gezien is het onduidelijk of een coöperatie
kwalificeert als een vennootschap. Enerzijds wordt de coöperatie in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1979) onderscheiden van andere vennootschappen. Anderzijds wordt de coöperatie in de Wet op de inkomstenbelasting
2001 (Wet IB 2001) gelijkgesteld met een vennootschap.
Indien het begrip ‘vennootschap’ in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB
1965) zo ruim moet worden uitgelegd dat de coöperatie, in weerwil van de betekenis
die dit begrip in het civiele recht heeft, daar ook onder valt, is de vervolgvraag of
de coöperatie een geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal heeft.
33.2.1.2 Geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal
Noch de Wet op de dividendbelasting 1965, noch de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geeft een definitie van het begrip ‘in aandelen verdeeld kapitaal’. Uit
jurisprudentie kan worden afgeleid dat de Hoge Raad de volgende criteria hanteert
om te beoordelen of een vennootschap kwalificeert als een ‘andere vennootschap
welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld’.11 Deze criteria zijn dat
het vennootschappelijk kapitaal verdeeld moet zijn in gelijke of evenredige aandelen
en dat de vervreemding van de aandelen moet kunnen geschieden zonder de toe10.
11.

Art. 15a Wet VPB 1969.
HR 24 november 1976, 17998, BNB 1978/13, HR 4 maart 1970, 897/900, BNB 1970/131, HR 10 januari
1968, 837/840, HR 27 september 1989, 26179, BNB 1990/5.
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stemming van alle vennoten. Kenmerkend voor een kapitaalvennootschap is volgens
de Hoge Raad de hoedanigheid van de vennoten als kapitaalverschaffers in tegenstelling tot een op onderlinge samenwerking gerichte persoonlijke relatie tussen
de vennoten. Een coöperatie met vrije overdraagbaarheid van lidmaatschapsrechten
schuift in die visie op naar een aan dividendbelasting onderworpen kapitaalvennootschap.
Om te waarborgen dat de coöperatie niet gekwalificeerd kan worden als een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, is het in de praktijk gebruikelijk
om in de statuten op te nemen dat voor de overdracht van lidmaatschapsrechten
de voorafgaande goedkeuring van alle leden benodigd is.
33.2.2

Inhoudingsplicht voor ‘houdstercoöperaties’

Sinds 1 januari 2018 wordt het lidmaatschapsrecht van een coöperatie evenwel
gelijkgesteld met een aandeel in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld, indien het een ‘kwalificerend lidmaatschapsrecht’
in een ‘houdstercoöperatie’ betreft.
De regeling voor de zogenoemde houdstercoöperatie functioneert als een antimisbruikmaatregel om te voorkomen dat door het gebruik van een coöperatie een
(Nederlandse) dividendbelastingclaim wordt voorkomen. De verwachting is dat
vanwege het vereiste van zowel het zijn van een houdstercoöperatie en het uitkeren
aan een kwalificerend lid, het reële coöperatieve bedrijfsleven geen hinder zal
ondervinden van deze anti-misbruikmaatregel.12
33.2.2.1 Houdstercoöperatie
Voor de toepassing van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt ingevolge art. 1
lid 2 Wet DB 1965 onder ‘houdstercoöperatie’ verstaan een coöperatie waarvan de
feitelijke werkzaamheid in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking
wordt gesteld voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het
houden van deelnemingen als bedoeld in art. 13 Wet VPB 1969 of het direct of indirect financieren van lichamen of natuurlijke personen die met die coöperatie
zijn verbonden in de zin van art. 10a lid 4-6 van die wet, met dien verstande dat
daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in art. 10a lid 6 van die wet mede
wordt verstaan: natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen
(werkzaamhedentoets).
Of de coöperatie een houdstercoöperatie is, wordt getoetst op het niveau van de
coöperatie zelf. Dit is niet anders indien de coöperatie de moedermaatschappij is
van een fiscale eenheid omdat de toerekening van vermogen en werkzaamheden
als gevolg van de fiscale eenheid niet doorwerkt naar de dividendbelasting.13

12.
13.

574

Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 3.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19.
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Met het begrip ‘hoofdzakelijk’ wordt voor 70% of meer bedoeld.14 Derhalve zal
moeten worden beoordeeld of de werkzaamheden van de coöperatie voor 70% of
meer bestaan uit houdsterwerkzaamheden. Deze toets is afgeleid van de houdsterverliesregeling,15 behoudens dat bij de houdsterverliesregeling een 90% criterium
van toepassing is. De achtergrond van deze discrepantie is dat de wetgever voorzag
dat de grens van 90% gemakkelijk te omzeilen zou zijn door de coöperatie een
extra werkzaamheid te laten verrichten.16
Om te beoordelen of er sprake is van houdsterwerkzaamheden moet in eerste
aanleg worden gekeken naar het balanstotaal. Daarnaast zijn ook andere factoren
van belang. In dit geval zijn genoemd soorten activa en passiva op de balans, omzet,
activiteiten waaruit de winst af komstig is en tijdsbesteding van werknemers.
Hiervoor tellen ook de activiteiten van een vaste inrichting mee.17
In dit kader zijn in de parlementaire toelichting twee voorbeelden gegeven van
coöperaties met een balanstotaal dat voor meer dan 70% uit deelnemingen bestaat
die – onder omstandigheden – niet als houdstercoöperatie kwalificeren.
1) Tophoudstercoöperatie
Het eerste voorbeeld ziet op een coöperatie met een balanstotaal dat voor meer
dan 70% uit deelnemingen of financiering van verbonden lichamen bestaat maar
die als ‘tophoudster’ kwalificeert. Zo’n tophoudstercoöperatie zal niet als houdstercoöperatie worden aangemerkt indien de coöperatie haar deelnemingen actief
houdt, personeel in dienst heeft en overige hoofdkantoorfuncties uitoefent.
2) Private equity coöperatie
Het tweede voorbeeld ziet op coöperaties gebruikt in private-equity structuren.
Onder omstandigheden wordt een coöperatie, gebruikt in een private-equity
structuur met een balanstotaal dat voor meer dan 70% uit deelnemingen of financiering van verbonden lichamen bestaat, niet als houdstercoöperatie aangemerkt
op basis van factoren als werknemers, kantoorruimte en actieve betrokkenheid bij
de onderneming van de deelneming. Naar onze mening kan bij dit voorbeeld
worden gedacht aan een coöperatie die functioneert als fondsentiteit. In zulke gevallen zullen afspraken tussen de investeerders, het fonds en de fondsmanager zijn
geregeld op het niveau van de coöperatie. Hierbij maakt het ons inziens niet uit
dat de coöperatie niet zelf beschikt over een kantoor en personeel, maar dit inkoopt
bij de fondsmanager.18
De dividendbelasting is een tijdstipbelasting, derhalve voorzag de wetgever misbruik
omtrent het hoofdzakelijkheidscriterium.19 Om dergelijk misbruik te voorkomen
moet het hoofdzakelijkheidscriterium worden getoetst in het aan het tijdstip
waarop de opbrengst ter beschikking wordt gesteld voorafgaande jaar. Hierbij moet
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 3.
Art. 20 lid 4 Wet VPB 1969.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 20.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 6, p. 4.
Zie in dit kader o.a. HR 25 oktober 2000, BNB 2000/388 en HR 24 juni 2011, BNB 2011/244.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 20.
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doorgaans zijn voldaan aan het hoofdzakelijkheidscriterium. Het begrip ‘jaar’ is
ontleend aan art. 7 lid 4 Wet VPB 1969 en ziet derhalve op boekjaren en in het
geval er niet met geregelde jaarafsluitingen wordt gewerkt op kalenderjaren.20
Doordat ‘doorgaans’ aan het hoofdzakelijkheidscriterium moet worden voldaan,
kan onder omstandigheden hier voor een of meerdere korte periodes van worden
afgeweken.21
33.2.2.2 Kwalificerend lid
Een lid is een kwalificerend lid indien dat lid gerechtigd is tot 5% van de jaarwinst
van een houdstercoöperatie dan wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie
wordt uitgekeerd door een houdstercoöperatie.22 Aan het 5% criterium is ook voldaan; indien het lid van de houdstercoöperatie tezamen met een of meer verbonden
lichamen of personen een belang houdt dat recht geeft op 5% van de jaarwinst dan
wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd, of onderdeel
uitmaakt van een samenwerkende groep die daartoe gerechtigd is.
5% van de jaarwinst of hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd
Wanneer een lid van de houdstercoöperatie gerechtigd is tot ten minste 5% van
de jaarwinst van de coöperatie, of tot 5% van hetgeen wat bij liquidatie wordt uitgekeerd, is sprake van een kwalificerend lidmaatschapsrecht. Dit criterium is ontleend aan het beoordelingskader uit de aanmerkingbelangregeling om te beoordelen
of er sprake is van een aanmerkelijk belang in een coöperatie.23
Verbondenheid en samenwerkende groep
De begrippen verbondenheid en samenwerkende groep zijn ontleend aan art. 10a
Wet VPB 1969, met de toevoeging dat ook personen onderdeel kunnen uitmaken
van een samenwerkende groep.24 Van verbondenheid is onder meer sprake indien
meerdere leden van de coöperatie worden gehouden door hetzelfde lichaam of
eenzelfde natuurlijk persoon. Derhalve zullen twee leden met beiden een 4% belang
in een houdstercoöperatie die worden gehouden door dezelfde aandeelhouder
moeten worden aangemerkt als een kwalificerend lid.
De vraag of er sprake is van een samenwerkende groep is af hankelijk van de feiten
en omstandigheden.25 Het gaat erom dat een door een samenwerkende groep gecoördineerde investering leidt tot een gezamenlijk belang van 5% of meer, terwijl
de individuele leden onder de grens van 5% blijven. Hiervan kan bijvoorbeeld
sprake zijn indien portfolio investeerders hun kleiner dan 5% bundelen in een
houdstercoöperatie en de bundeling van de portfolio belangen gecoördineerd

20.
21.
22.
23.
24.

25.
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Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 3.
Art. 1 lid 7 Wet DB 1965.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19.
Ingevolge art. 1 lid 7 Wet DB 1965 dient het begrip verbondenheid te worden uitgelegd als bedoeld
in de zin van art. 10a lid 4-6 Wet VPB 1969, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in art. 10a lid 6 van die wet mede wordt verstaan: natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19 en Kamerstukken II 2016/17, 34552, 3, p. 30.
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plaatsvindt.26 Hiervan kan sprake zijn indien een beleggingsmaatschappij de
coördinatie op zich neemt en het lidmaatschapsrecht als beleggingsproduct aanbiedt
of als een van de leden deze taak op zich neemt.27
Een samenwerking op basis van het coöperatieve gedachtengoed leidt in beginsel
niet tot een samenwerkende groep. Volgens de wetgever kan hierbij gedacht worden
aan samenwerking tussen de leden in de vorm van een ledenraad bestaande uit
afgevaardigden uit regio’s of districten die gekozen zijn uit en door leden. Enkel
het vertegenwoordigen in de ledenraad van leden met een minderheidsbelang zal
in een dergelijke situatie niet moeten leiden tot een samenwerkende groep.28
33.2.3

Inhoudingsvrijstelling

Indien een houdstercoöperatie een dividend uitkeert aan een kwalificerend lid zou
het nog steeds zo kunnen zijn dat heffing van dividendbelasting achterwege blijft
ten aanzien van dat lid indien de inhoudingsvrijstelling van toepassing is. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen uitkeringen aan binnenlandse en buitenlandse
lichamen.
Uitkeringen door een houdstercoöperatie aan een in Nederland gevestigd lichaam
zijn in beginsel vrijgesteld van dividendbelasting door toepassing van de inhoudingsvrijstelling.29
Ook is er een inhoudingsvrijstelling voor lichamen die:
– gevestigd zijn in een EU/EER-land, of een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling voor dividenden;30
– het buitenlandse lichaam de deelnemingsvrijstelling of verrekening zou
kunnen toepassen op het gehouden lidmaatschapsrecht indien het lichaam
in Nederland zou zijn gevestigd.31 Voor een lidmaatschapsrecht in een
coöperatie is dit in beginsel altijd het geval.
De inhoudingsvrijstelling vindt echter geen toepassing indien:
– de opbrengstgerechtigde op basis van een verdrag wordt geacht inwoner te
zijn van een land dat geen onderdeel uitmaakt van de EU/EER of een land
waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een
regeling voor dividenden;32

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Anders dan bij de renteaftrekbeperkingen van art. 10a en 15ad Wet VPB 1969 gaat het begrip samenwerkende groep in de dividendbelasting er niet om dat de overname en de financiering ervan
gecoördineerd plaatsvindt, maar of de bundeling van portfoliobelangen gecoördineerd plaatsvindt,
zie O.C.R. Marres, Dividendbelasting (5e druk), hoofdstuk 2.3.5.4, p. 20 en Kamerstukken II 2017/18,
34788, 3, p. 19 en Kamerstukken II 2016/17, 34552, 3, p. 57.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 19.
Art. 4 lid 1 Wet DB 1965 jo. art. 13 Wet VPB 1969 jo. art. 13aa Wet VPB 1969.
Art. 4 lid 2 onderdeel a Wet DB 1965.
Art. 4 lid 2 onderdeel b Wet DB 1965.
Art. 4 lid 3 onderdeel a Wet DB 1965.
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de opbrengstgerechtigde een vergelijkbare functie vervult als een Nederlandse
fiscale beleggingsinstelling of een vrijgestelde beleggingsinstelling;33
de opbrengstgerechtigde het lidmaatschapsrecht houdt met als hoofddoel of
een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander
te ontgaan en er sprake is van een kunstmatige constructie of transactie betreft
(ontgaanstoets).34

33.2.3.1 De ontgaanstoets
Om te beoordelen of het hoofddoel of een van de hoofddoelen is gelegen in het
ontgaan van dividendbelasting dient een vergelijking te worden gemaakt tussen
de verschuldigde dividendbelasting in de situatie waarbij het lid het lidmaatschapsrecht direct houdt ten opzichte van de situatie waarbij de onmiddellijke of middellijke achterligger(s) van het lid die het lidmaatschapsrecht zou houden, de zogenoemde ‘wegdenkgedachte’.35 Er moet worden weggedacht tot de eerste materiële
onderneming.36 Tevens dient voor de invulling van dit criterium te worden gekeken
naar jurisprudentie van het HvJ EU over de verenigbaarheid van anti-ontgaansbepalingen met het EU-recht, waarin o.a. wordt gesproken over volstrekt kunstmatige
constructies.37
Indien de situatie waarbij de achterliggers van het lid het lidmaatschapsrecht direct
zouden houden niet leidt tot een hogere dividendbelastingclaim, is er geen sprake
van het ontgaan van dividendbelasting. De ontgaanstoets moet steeds worden
toegepast op het moment van de uitkering.38
Indien er wel sprake is van het ontgaan van Nederlandse dividendbelasting zal er
moeten worden beoordeeld of er sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie
of transactie. Dit zal het geval zijn indien de constructie of transactie niet is opgezet
vanwege geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.
Van geldige zakelijke redenen is onder meer sprake indien deze worden gereflecteerd in de substance van het lichaam. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het
lichaam een materiële onderneming drijft en het lidmaatschapsrecht functioneel
kan worden toegerekend aan het ondernemingsvermogen.39
Indien het onmiddellijke lid zelf geen onderneming drijft, maar haar aandeelhouder
een materiële onderneming drijft, zal de inhoudingsvrijstelling alsnog toepassing
vinden, mits die aandeelhouder is gevestigd in een EU/EER-land of in een land
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

578

Art. 4 lid 3 onderdeel b Wet DB 1965.
Art. 4 lid 3 onderdeel c Wet DB 1965.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 7.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 8, p. 28.
Kamerstukken II 2011/12, 33003, 3, p. 105 en Kamerstukken II 2017/18, 34788, 8, p. 2. Hierbij kan
gedacht worden aan het arrest van het HvJ EU 12 september 2006, C-196/04 (Cadburry Schweppes),
BNB 2007/54, HvJ EU 7 september 2017, C-16/16 (Eqiom en Enka), BNB 2018/55 en de gevoegde zaken
van HvJ EU 20 december 2017, C-504/16 en C-613/16 (Deister Holding en Juhler Holding/Bundeszentralamt
für Steuern). Deze visie is ook bevestigd door het Hof Den Haag in haar uitspraak van 5 december
2017, V-N 2018/11.1.2.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 7.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 7.

HOOFDSTUK 33

INVESTERINGEN DOOR DE COÖPERATIE

33.3

waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een regeling
voor dividenden.40 Indien de aandeelhouder die de onderneming drijft niet is gevestigd in een EU/EER-land of een land waarmee Nederland een belastingverdrag
heeft gesloten, kan de inhoudingsvrijstelling nog steeds toepassing vinden indien
het directe lid een schakelfunctie vervuld en voldoet aan de substance voorwaarden
voor schakelende tussenhoudsters.41 Dit houdt onder meer in dat het lid moet beschikken over een eigen kantoorruimte en € 100 000 aan relevante loonkosten
moet hebben of het lokale equivalent daarvan.42
Investeringen door de coöperatie

33.3

In par. 33.1 is de positie van de coöperatie in de vennootschapsbelasting behandeld.
Het is van belang dat de coöperatie de deelnemingsvrijstelling kan toepassen op
haar kwalificerende (binnenlandse of buitenlandse) deelnemingen. Voordelen uit
hoofde van deze deelnemingen zijn bij de coöperatie vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dergelijke voordelen hebben voornamelijk de vorm van dividenden en
vermogenswinsten (en verliezen). De fiscale behandeling van deze voordelen in
relatie tot de coöperatie als holding worden in par. 33.3.1, respectievelijk 33.3.2
behandeld. In par. 33.3.3 komen enkele overige aspecten aan bod.
33.3.1

Dividenduitkeringen aan de coöperatie

Bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling is eventuele bronbelasting op dividenden van een deelneming niet verrekenbaar voor de vennootschapsbelasting, omdat
de ontvangen dividenden niet tot de belastbare winst van de coöperatie horen. Het
voorkomen dan wel het verminderen van bronbelastingen op dividenduitkeringen
aan de coöperatie is dus van belang.
Indien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, is op grond van een bepaling
in de Wet op de dividendbelasting 1965, een dividenduitkering van een binnenlandse deelneming aan de coöperatie vrijgesteld van dividendbelasting. Een dividenduitkering van een fiscale eenheidsdochter aan de coöperatie als moedermaatschappij van de fiscale eenheid is eveneens vrijgesteld van dividendbelasting. In
beide gevallen dient de coöperatie te kwalificeren als de uiteindelijke gerechtigde
tot de dividenduitkeringen.
In grensoverschrijdende verhoudingen, waarin de coöperatie een dividend ontvangt
van een buitenlandse dochtermaatschappij, zijn er drie situaties te onderscheiden:
1. er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Moeder-dochterrichtlijn;
2. de buitenlandse dochtermaatschappij is fiscaal inwoner van een land waarmee
Nederland een belastingverdrag (naar inkomen en vermogen) heeft gesloten;
of
3. geen van voornoemde mogelijkheden is van toepassing.
40.
41.
42.

Het ‘tussengeschoven’ lid verkeert in dat geval niet in een betere positie voor de Nederlandse dividendbelasting. Derhalve is er ook geen sprake van een ontgaansmotief.
Kamerstukken II 2017/18, 34788, 3, p. 7.
De substance voorwaarden zijn opgenomen in art. 1bis Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
1965.
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Ad 1. Onder de Moeder-dochterrichtlijn43 zijn dividenduitkeringen vrijgesteld van
bronbelasting. De eerste voorwaarde is dat zowel de moedermaatschappij als de
dochtermaatschappij kwalificeert als ‘een vennootschap van een lidstaat’. Dit houdt
kortweg in dat voldaan wordt aan de vereisten op het gebied van de rechtsvorm,
de onderworpenheid en de fiscale vestigingsplaats. Daarnaast dient de moedermaatschappij een deelneming van ten minste 10% te hebben in de dochtermaatschappij.
De Moeder-dochterrichtlijn is bij Richtlijn van 22 december 2003 (2003/123/EG)
gewijzigd. Met ingang van 2005 is de lijst van kwalificerende rechtsvormen uitgebreid en is ook de coöperatie als kwalificerende rechtsvorm aangemerkt. Dit houdt
in dat een dividenduitkering van een buitenlandse dochtermaatschappij aan de
coöperatie vrijgesteld is van bronbelasting, mits aan de voorwaarden van de Moederdochterrichtlijn is voldaan. Met de invoering van de anti-misbruikbepaling uit
Richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015 kunnen bronlanden voordelen van de Moeder-dochterrichtlijn weigeren wanneer een constructie of een
reeks van constructies kunstmatig is opgezet om een belastingvoordeel te verkrijgen
en geen verband houdt met de economische realiteit.
Ad 2. Nederland staat bekend om zijn uitgebreide verdragennetwerk en heeft ongeveer 95 belastingverdragen (naar inkomen en vermogen) gesloten met andere
landen. In beginsel wordt onder het dividendartikel de heffing door het bronland
beperkt tot een gereduceerd tarief (in sommige gevallen zelfs tot 0%), af hankelijk
van de deelname van de dividendontvanger in het uitkerende lichaam. Indien de
coöperatie over een ruime meerderheid van de aandelen (en bijbehorende stemmen)
in een dochtermaatschappij beschikt, zal onder de meeste verdragen een vermindering van bronbelasting tot 5% van toepassing zijn.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat een aanzienlijk aantal verdragslanden
alleen dan een gereduceerde bronbelasting op dividenden toepast, indien de dividendontvanger (in casu de coöperatie) kwalificeert als ‘een lichaam waarvan het
kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld’ (of een soortgelijke bewoording). Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in het Nederlands Standaardverdrag.44 In par. 33.2.1.2 is nader stilgestaan bij de kwalificatie van de coöperatie in
relatie tot het hebben van een in aandelen verdeeld kapitaal. Al is dit voornamelijk
een kwestie die vanuit het bronland dient te worden beschouwd, de coöperatie
kwalificeert in deze gevallen wellicht dus niet voor het gereduceerde bronbelastingtarief. Dit hoeft niet in alle gevallen tot extra belastingdruk te leiden. In een aantal
gevallen kan de Moeder-dochterrichtlijn tot een vrijstelling leiden.45
Ad 3. Indien een buitenlandse dochtermaatschappij dividend uitkeert aan de
coöperatie, en deze geen inwoner is van een verdragsland, en de Moeder-dochterrichtlijn eveneens niet van toepassing is, is er in beginsel geen mogelijkheid om
(eventuele) bronbelasting te reduceren.

43.
44.
45.
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Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.
Art. 10 lid 3 Nederlands Standaardverdrag 1987.
Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Slovenië, Spanje en Tsjechië.
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33.3.2

33.4

Vermogenswinsten gerealiseerd door de coöperatie

Zoals hiervoor uiteengezet zullen vermogenswinsten (en verliezen) – die de
coöperatie realiseert bij verkoop van haar dochtermaatschappij(en) – onder toepassing van de deelnemingsvrijstelling vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.
In binnenlandse verhoudingen zal een vermogenswinst daarom in beginsel niet
belastbaar zijn. In buitenlandse verhoudingen is de uitkomst af hankelijk van de
vraag of de verkochte dochtermaatschappij inwoner is van een verdragsland. In
dat geval zal onder het vermogenswinstartikel van het belastingverdrag de heffing
in beginsel zijn toegewezen aan Nederland.46 Dit leidt ertoe dat de vermogenswinst
vrij van belastingheffing door de coöperatie kan worden gerealiseerd. Bij niet-verdragslanden wordt een eventuele buitenlandse heffing op vermogenswinsten in
beginsel niet beperkt.
33.3.3

Overig

Hiervoor is stilgestaan bij de fiscale behandeling van dividenden en vermogenswinsten in relatie tot de coöperatie als houdstervennootschap. Rente- of royaltybetalingen van een buitenlandse47 dochtermaatschappij aan de coöperatie zijn in beginsel
belastbaar in de vennootschapsbelasting (en vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling). Op 11 september 2012 heeft het Europees Parlement ingestemd met een
voorstel van de Europese Commissie om de coöperatie op te nemen als kwalificerende rechtspersoon onder de EG Interest- en Royaltyrichtlijn.48 Dit houdt in dat
rente- en royaltybetalingen van een buitenlandse dochtermaatschappij aan de
coöperatie vanaf 1 januari 2013 vrijgesteld zijn van bronbelasting onder de richtlijn.
33.4

Het houden van lidmaatschapsrechten in de coöperatie

33.4.1

Algemeen

In deze paragraaf zal worden stilgestaan bij de fiscale aspecten van het houden
van lidmaatschapsrechten in de coöperatie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen Nederlandse (par. 33.4.2) en buitenlandse leden (par. 33.4.3). Daarbinnen kan verder onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke personen en
lichamen.
Onder omstandigheden kan een bepaald lid in een coöperatie een aanmerkelijk
belang houden in de coöperatie. Hiervan is sprake indien een lid (niet-cumulatief):

46.

47.
48.

Er dient ook opgemerkt te worden dat een aantal door Nederland afgesloten belastingverdragen
een bepaling kent gelijk aan art. 13 lid 4 OESO Modelverdrag 2008. In dat geval is onder omstandigheden de heffing toegewezen aan de bronstaat indien het een zogenoemd OG-lichaam betreft.
Een aantal van deze bepalingen gebruikt de bewoording ‘aandelen in een lichaam’. In par. 33.4.2
is nader stilgestaan bij de kwalificatie van de coöperatie in relatie tot het hebben van een in aandelen
verdeeld kapitaal.
Nederland heft geen bronbelasting op interest en/of royaltybetalingen.
Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten.
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lidmaatschapsrechten heeft die betrekking hebben op 5% van de jaarwinst;
of
lidmaatschapsrechten heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van wat
bij liquidatie wordt uitgekeerd; of
gerechtigd is ten minste 5% van de stemmen uit te brengen in de algemene
vergadering van de coöperatie.49

33.4.2

Nederlandse leden

In een binnenlandse context wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en lichamen.
Natuurlijke personen
Voor in Nederland wonende natuurlijke personen die belastingplichtig zijn voor
de inkomstenbelasting, zal het lidmaatschapsrecht in de coöperatie behoren tot
box 1, 2 of 3. In het algemeen wordt het inkomen op of de toekenning van de lidmaatschapsrechten in box 1 (tegen een progressief tarief van maximaal 52%) belast
indien er een verband bestaat tussen de lidmaatschapsrechten en de werkzaamheden
van de belastingplichtige. Wanneer de belastingplichtige gerechtigd is tot ten
minste 5% van de jaarwinst van de coöperatie, lidmaatschapsrechten heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd of tot
het uitbrengen van 5% van de stemmen in de algemene vergadering van de
coöperatie, is er sprake van een aanmerkelijk belang dat wordt belast in box 2 tegen
25%. In de overige gevallen behoren de lidmaatschapsrechten tot de rendementsgrondslag van box 3 alwaar zij effectief tegen een tarief tussen de 0,86% en 1,62%50
(berekend over de waarde in het economisch verkeer van de lidmaatschapsrechten)
belast worden. In zoverre verschilt de fiscale behandeling voor de inkomstenbelasting van een lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet van aandeelhouderschap in
een B.V. of N.V.
Indien het lid een kwalificerend lid is van een houdstercoöperatie zullen uitkeringen
aan dat lid onderworpen zijn aan 15% dividendbelasting. De dividendbelasting
kan worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.
Lichamen
Voor in Nederland gevestigde lichamen zullen inkomsten verkregen uit het lidmaatschapsrecht in de coöperatie in beginsel niet belast zijn in de vennootschapsbelasting
als gevolg van de deelnemingsvrijstelling die op het lidmaatschapsrecht van toepassing zal zijn. Dit geldt ongeacht de omvang van het belang dat gehouden wordt in
de coöperatie. Aan het lidmaatschap in een coöperatie is voor toepassing van de
deelnemingsvrijstelling namelijk geen kwantitatief criterium gesteld. Dit is opmerkelijk, aangezien in andere gevallen wel een 5% ondergrens is gesteld (ten minste
5% van de aandelen in een aandelenvennootschap, ten minste 5% van het aantal
in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene reke-

49.
50.
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Art. 4.5a jo. art. 4.6 Wet IB 2001.
Dit is af hankelijk van de omvang van het netto box 3 vermogen.
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ning, en voor ten minste 5% delen in het door de open commanditaire vennootschap
behaalde voordeel).
Uitkeringen door een houdstercoöperatie aan een in Nederland gevestigd lichaam
zijn in beginsel vrijgesteld van dividendbelasting door toepassing van de inhoudingsvrijstelling.51
33.4.3

Buitenlandse leden

Natuurlijke personen
Buitenlandse natuurlijke personen die niet in Nederland wonen zijn belastingplichtig voor de inkomstenbelasting in relatie tot hun lidmaatschapsrecht in de coöperatie, indien zij:
1. daarin een aanmerkelijk belang hebben; en
2. dit belang niet kan worden toegerekend aan het vermogen van een onderneming.
Het lidmaatschapsrecht in de coöperatie zal in het algemeen tot het vermogen van
een onderneming van een natuurlijke persoon behoren indien het wordt gehouden
in het verlengde van de bedrijfsuitoefening van die natuurlijke persoon. Het lidmaatschapsrecht behoort in beginsel niet tot het ondernemingsvermogen indien
het geen functie vervult voor de onderneming en slechts ter belegging wordt gehouden.
Indien er sprake is van een aanmerkelijk belang, en dit belang kan niet worden
toegerekend aan het vermogen van een onderneming, zijn de reguliere voordelen
en de vervreemdingsvoordelen gerealiseerd uit hoofde van dit aanmerkelijk belang,
belast tegen een tarief van 25% in de inkomstenbelasting. Af hankelijk van de toepassing van een belastingverdrag naar inkomen en vermogen, kan Nederland deze
heffing al dan niet (gedeeltelijk) effectueren.
Indien het lid een kwalificerend lid is van een houdstercoöperatie zullen uitkeringen
aan dat lid in beginsel onderworpen zijn aan 15% dividendbelasting. Af hankelijk
van het belastingverdrag, kan Nederland deze heffing al dan niet (gedeeltelijk) effectueren. Onder omstandigheden kan ingehouden dividendbelasting worden
verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.
Uitkeringen door een (houdster)coöperatie aan in het buitenland woonachtige natuurlijke personen die geen aanmerkelijk belang hebben (en dus geen kwalificerend
lid zijn, tenzij er sprake is van een samenwerkende groep), zijn niet onderworpen
aan Nederlandse belastingheffing.
Lichamen
Buitenlandse lichamen kunnen onder omstandigheden belastingplichtig zijn voor
de vennootschapsbelasting voor hun lidmaatschap in de coöperatie indien zij
Nederlands inkomen genieten. Een bepaling in de vennootschapsbelasting somt
deze bronnen van Nederlands inkomen op:
51.

Art. 4 lid 1 Wet DB 1965 jo. art. 13 Wet VPB 1969 jo. art. 13aa Wet VPB 1969.
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2.

de belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming; en
het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde
vennootschap indien het aanmerkelijk belang wordt gehouden om inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan en het een kunstmatige constructie betreft.
Ad 1. De belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming is het bedrag
van de gezamenlijke voordelen die worden verkregen uit een onderneming die, of
een gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste
inrichting in Nederland of een vaste vertegenwoordiger in Nederland. Dit is het
geval indien de lidmaatschapsrechten van de coöperatie tot een Nederlandse vaste
inrichting behoren.
Een vaste inrichting kan kortweg aanwezig worden geacht indien het buitenlandse
lid in Nederland een onderneming drijft met behulp van een duurzame inrichting.
Een vaste vertegenwoordiger kan kortweg aanwezig worden geacht indien een
(afhankelijk) persoon de bevoegdheid heeft tot het afsluiten van transacties namens
het buitenlandse lid en deze bevoegdheid regelmatig uitoefent.
Indien er sprake is van belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming,
is er sprake van belastingplicht in de vennootschapsbelasting voor het buitenlandse
lid. Door toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het lidmaatschapsrecht in
de coöperatie wordt het inkomen uit hoofde van deze deelneming echter vrijgesteld.
Voor overige inkomensbestanddelen kan de toepassing van een belastingverdrag
dubbele heffing voorkomen.
Ad 2. Hiervoor is aangegeven wanneer er sprake is van een aanmerkelijk belang.
Vanaf 1 januari 2018 is sprake van buitenlandse belastingplicht ter zake van een
aanmerkelijk belang in een Nederlands lichaam indien cumulatief aan twee voorwaarden wordt voldaan:
a. Het buitenlandse lichaam houdt het aanmerkelijk belang (hier: lidmaatschapsrecht) met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen heffing
van Nederlandse inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan, waarbij het
buitenlandse lichaam geen reële functie heeft.
b. Er is sprake van een kunstmatige constructie of reeks van constructies waarbij:
1°. een constructie uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of reeks van constructies als kunstmatig wordt beschouwd
voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de
economische realiteit weerspiegelen.
Ad a. De ontgaanstoets is vergelijkbaar met de ontgaanstoets opgenomen in de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Derhalve, om te beoordelen of er
sprake is van het ontgaan van inkomstenbelasting, moet een vergelijking worden
gemaakt tussen de situatie waarbij het lichaam het belang houdt ten opzichte van
de situatie waarbij de onmiddellijke of middellijke aandeelhouders van het buitenlandse lichaam het belang in de coöperatie direct zouden houden. Indien de
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situatie zonder buitenlands lichaam niet leidt tot een (hogere) inkomstenbelastingclaim zal er geen sprake zijn van het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting.52
Er kan nooit sprake zijn van buitenlandse belastingplicht indien er geen natuurlijk
persoon indirect een aanmerkelijk belang houdt in de coöperatie.
Om te beoordelen of de inkomstenbelastingclaim hoger is bij een direct gehouden
belang ten opzichte van de situatie dat het belang wordt gehouden door het buitenlandse lichaam, dient rekening te worden gehouden met het belastingverdrag
gesloten tussen Nederland en het land waarin de achterligger is gevestigd. Ervan
uitgaande dat de coöperatie inhoudingsplichtig zou zijn bij een direct gehouden
belang, zal er geen sprake zijn van het ontgaan van Nederlandse inkomstenbelasting
ten aanzien van dividend indien een belastingverdrag het heffingsrecht op dividend
beperkt tot 15%. In die situatie zou de inkomstenbelasting op basis van het belastingverdrag beperkt worden tot 15%. Omdat al 15% dividendbelasting is ingehouden
en verrekend kan worden zal geen extra inkomstenbelasting verschuldigd zijn.53
Indien de coöperatie niet inhoudingsplichtig is, zal wel sprake zijn van het ontgaan
van inkomstenbelasting. Voor vervreemdingsvoordelen dient dezelfde toets aangelegd te worden om te beoordelen of er sprake is van het ontgaan van Nederlandse
inkomstenbelasting.54
Ook hier dient voor de invulling van dit criterium te worden gekeken naar jurisprudentie van het HvJ EU over de verenigbaarheid van anti-ontgaansbepalingen
met het EU-recht.55
De kunstmatigheidstoets dient vergelijkbaar te worden uitgelegd met de kunstmatigheidstoets uit de inhoudingsvrijstelling. De substance eisen zijn ook van toepassing voor de buitenlandse belastingplicht.56 Al lijkt ons dit niet juist. Immers indien
moet worden gestopt met ‘wegdenken’ tot de eerste materiële onderneming en er
een onderneming in de structuur zit, komt de natuurlijk persoon nooit in beeld
en kan er geen sprake zijn van het ontgaan van inkomstenbelasting.
Indien er sprake is van een aanmerkelijk belang dat wordt gehouden met als
voornaamste doel of een van de voornaamste doelen heffing van Nederlandse inkomstenbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is van een volstrekt
kunstmatige constructie, dan zijn de reguliere voordelen en de vervreemdingsvoordelen gerealiseerd uit hoofde van dit aanmerkelijk belang, belast in de vennootschapsbelasting. Ingehouden dividendbelasting kan worden verrekend met de
verschuldigde vennootschapsbelasting.

52.
53.
54.
55.

56.

Kamerstukken II 2017/18, 34788, 8, p. 33.
Kamerstukken I 2017/18, 34788, D, p. 24.
Kamerstukken I 2017/18, 34788, D, p. 25.
Kamerstukken II 2011/12, 33003, 3, p. 105 en Kamerstukken II 2017/18, 34788, 8, p. 2. Hierbij kan gedacht worden aan het arrest van het HvJ EU van 12 september 2006, C-196/04 (Cadburry Schweppes),
BNB 2007/54, HvJ EU 7 september 2017, C-16/16 (Eqiom en Enka), BNB 2018/55 en de gevoegde zaken
van HvJ EU 20 december 2017, C-504/16 en C-613/16 (Deister Holding en Juhler Holding/Bundeszentralamt
für Steuern).
Art. 17 lid 5 Wet VPB 1969 jo. art. 2d Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.
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Afhankelijk van de toepassing van een belastingverdrag naar inkomen en vermogen
kan Nederland deze heffing al dan niet effectueren. In de meeste gevallen zal onder
toepassing van een belastingverdrag de heffing over vermogenswinsten niet, en de
heffing over dividenden slechts beperkt aan Nederland toegewezen zijn.
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Hoofdstuk 34
De toekomst van de stichting, de vereniging, de
coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman

34.1

Inleiding

In dit handboek zijn de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge
waarborgmaatschappij vanuit verschillende juridische invalshoeken beschreven.
Ultimo 2017 waren er bij de Kamer van Koophandel circa 150 000 stichtingen en
140 000 verenigingen ingeschreven. Met name de stichting heeft gedurende de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. In 1995 lag het aantal stichtingen
nog op 100 000. Ook het aantal verenigingen is toegenomen en wel van ruim
106 000 in 1995 naar ruim 140 000 in 2017. Ook de populariteit van de coöperatie
is gegroeid. De coöperatie is, zou je kunnen zeggen, ‘herontdekt’, zowel door de
politiek als door de praktijk. Het jaar 2012 was het door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties officieel uitgeroepen Jaar van de Coöperatie en ook in
Nederland is in 2012 de nodige aandacht besteed aan de coöperatie.1 Volgens de
Nationale Coöperatieve Raad (NCR) zijn er in 2017 ongeveer 8000 coöperaties,
waarvan ongeveer 500 structuurcoöperaties. De bijdrage van coöperaties aan sociaaleconomische ontwikkelingen is wereldwijd erg groot. De coöperatie heeft zich, ook
tijdens de economische crisis, getoond als een stabiele rechtsvorm die zich als
partij binnen de markteconomie kan begeven, maar ook maatschappelijke betrokkenheid toont (voor en door de leden).2 Naast de toepassing als houdstermaatschappij en als samenwerkingsvorm voor het vrije beroep,3 is de coöperatie in opkomst
in velerlei sectoren, maar met name in de zorgsector, het onderwijs en als samenwerkingsvorm voor vrije beroepen en zzp’ers.4
Minder populair is de onderlinge waarborgmaatschappij, in hoofdstuk 19 van dit
handboek wel omschreven als een vergeten rechtsvorm. Het aantal nog ingeschreven
onderlinge waarborgmaatschappijen (minder dan 300) geeft aan dat, kennelijk,
verzekeraars eerder kiezen voor de naamloze vennootschap (N.V.) dan voor de onderlinge waarborgmaatschappij.5
In dit hoofdstuk zullen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen de genoemde vier rechtsvormen aan de orde worden gesteld. De meeste aandacht zal
daarbij uitgaan naar de stichting.

1.
2.
3.
4.
5.

Zie www.youtube.com/watch?v=ecSMtMurwsI.
Zie bijvoorbeeld organisaties als de Rabobank en Univé.
In beide gevallen spelen fiscale motieven vaak een rol.
Zie Zaman & Grapperhaus 2011, p. 9-17.
Hierbij spelen waarschijnlijk een rol de beperktere betrokkenheid van de leden (polishouders) en
de beperktere mogelijkheden om kapitaal aan te trekken.
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De toekomst van de stichting6

34.2

De stichting kent niet alleen een grote populariteit, zij kent ook zeer vele verschijningsvormen. Stichtingen zijn actief als charitatieve instelling, veelal ANBI’s,
onderwijsinstelling, culturele instelling, op het gebied van de zorg, als pensioenfonds, in het maatschappelijk werk, als overheidsstichting, als stichting die derdengelden of andere goederen beheert of bewaart, als kerkgenootschap, als woningcorporatie en op vele andere gebieden. Een groot aantal stichtingen drijft ook een
onderneming (meer dan 25 000 volgens het Handelsregister). Ook binnen het ondernemingsrecht zelf speelt de stichting een belangrijke rol, zoals bij certificering
van aandelen als stichting administratiekantoor, als onderdeel van een beschermingsmaatregel bij beursgenoteerde ondernemingen, als houder van prioriteitsaandelen, ten behoeve van de participatie van werknemers en als syndicaat voor
minderheidsaandeelhouders. Kortom, de stichting heeft zich ontwikkeld van
doelvermogen tot een uiterst veelzijdige rechtsvorm die er haar hand niet voor
omdraait te opereren als ondernemende of commerciële stichting, als familiestichting of als maatschappelijke onderneming.
De wettelijke regeling voor de stichting is, zeker in vergelijking tot de andere in
Boek 2 BW geregelde rechtsvormen, uiterst summier. De regeling gaat terug op de
Wet op Stichtingen in 1956.7 De invoering van deze wet was een mijlpaal in de
ontwikkeling van het Nederlandse stichtingenrecht. Zij bracht veel duidelijkheid
op tal van punten die tot dan toe onduidelijk of omstreden waren. De wettelijke
regeling voor stichtingen is en was niettemin uiterst basaal.8 We zullen hierna zien
dat er voor stichtingen een aantal ontwikkelingen is te bespeuren, bijvoorbeeld op
het gebied van governance, overheidstoezicht en wat betreft transparantie, en mogelijk de (in 2012 al aangekondigde) publicatieplicht voor stichtingen van hun balans
en staat van baten en lasten.9
34.2.1

Governance10

1. Krachtens de wettelijke regeling voor de stichting in Boek 2 BW kent de stichting
slechts één orgaan: het bestuur. De wet verzet zich er niet tegen dat het bestuur
aan statutair intern toezicht wordt onderworpen. Voor sommige sectoren, met
name voor semipublieke (maatschappelijke) ondernemingen, zoals zorginstellingen
en woningcorporaties is een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht, raad van
commissarissen) zelfs wettelijk voorgeschreven. Vele auteurs zien het ontbreken
van een basisregeling voor intern toezicht binnen de stichting als een lacune. Zij
hebben dan ook gepleit voor een dergelijke basisregeling voor de stichting in de
wet, vergelijkbaar met de regeling voor de andere rechtsvormen in Boek 2 BW.11
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Zie over dit onderwerp uitgebreid Lennarts, Van Veen & Zaman 2011.
Zie Stb. 1956, 327.
Zie hierover Van Veen 2011, p. 13-33.
Zie www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen. Dit wetsvoorstel had per 1 juli 2014
in werking moeten treden. Er zijn geen mededelingen gedaan door het ministerie over de voortgang
van dit ontwerp-voorstel. Zie ook Schröder & Schwarz 2012.
Zie Van Uchelen-Schipper 2012, p. 63-68.
Zie Lennarts, Van Veen & Zaman 2011.
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Hun gebeden worden verhoord. Op 10 juni 2016 is het Wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen12 (het ‘Wetsvoorstel’) gepubliceerd dat onder meer voorziet
in een wettelijke basisregeling voor een toezichthoudend orgaan in Boek 2 BW.
Het wachten is (nog steeds) op de beantwoording door de minister van de vragen
die inzake het Wetsvoorstel zijn gesteld binnen de vaste Kamercommissie voor
Justitie en Veiligheid.
2. Per 1 januari 2013 is voor N.V.’s en B.V.’s een wettelijke regeling voor het zogenoemde monistische bestuursmodel (de one tier board) geïntroduceerd.13 In een one
tier board worden de bestuurstaken verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende
bestuurders. Vertaald naar het stichtingenrecht: leden van het dagelijks bestuur
en leden van het algemeen bestuur. In het kader van de invoering van de Wet bestuur en toezicht heeft de minister, naar aanleiding van Kamervragen, gezegd dat
er geen reden is om een wettelijke uitwerking van het monistische bestuursmodel
te onthouden aan andere rechtsvormen indien de praktijk daaraan behoefte blijkt
te hebben. Daaraan voegde hij toe dat hem vooralsnog niet was gebleken dat die
behoefte zodanig groot was dat een regeling in het wetsvoorstel zou moeten worden
opgenomen.14 Wij menen dat in de praktijk wel degelijk behoefte blijkt aan een
one tier board. Weliswaar bieden sectorale wetgeving en governance codes reeds de
keuze tussen toezicht in de vorm van een apart toezichthoudend orgaan en een
one tier board (met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders), maar een wettelijke
regeling voor de one tier board15 zou de gewenste duidelijkheid en uniformiteit
kunnen brengen voor alle stichtingen. Het Wetsvoorstel voorziet gelukkig dan ook
in een one tier board. Overigens biedt het huidige art. 2:9 BW wel reeds de basis voor
een dergelijk monistisch bestuursmodel.
3. Daarbij sluit aan dat een goede governance structuur en adequaat toezicht op het
(dagelijks) bestuur kan voorkomen dat bestuurders onbehoorlijk besturen. Thans
is de regeling over behoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW) niet van toepassing op
de taakvervulling van leden van het toezichthoudend orgaan van een stichting.
Daaraan is wel behoefte zodat ook leden van de raad van toezicht op basis van
onbehoorlijke taakvervulling door de rechter aansprakelijk gesteld zouden kunnen
worden, hetgeen thans bij gebreke aan een wettelijke grondslag niet mogelijk is.16
Het is niet wenselijk dat bepaalde toezichthouders (bijvoorbeeld in de zorg) wel
aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar toezichthouders in andere sectoren
niet.17 Ook hier brengt het Wetsvoorstel ordening in. Zowel de (interne) aansprakelijkheidsregeling van art. 2:9 BW als, ten dele, de externe aansprakelijkheidsregeling
(art. 2:138 BW) wordt van toepassing op zowel bestuurders als toezichthouders van
stichtingen (en verenigingen).

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vgl. Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Kamerstukken II 2015/16, 34491.
Wet bestuur en toezicht (Stb. 2011, 275), in werking getreden op 1 januari 2013.
Zie Kamerstukken II 2008/09, 31763, 6, p. 17.
Analoog aan art. 2:129a/art. 2:239a BW.
Zie Rb. Amsterdam 26 maart 2008, JOR 2008/126.
Art. 2:9 BW is overigens wel van overeenkomstige toepassing op de taakvervulling van commissarissen in geval van faillissement van een stichting die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen
(zie art. 2:300a BW).
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4. Een vierde regeling die met governance te maken heeft en waaraan behoefte is
om deze in Boek 2 BW op te nemen betreft het tegenstrijdig belang. In het kader
van de Wet bestuur en toezicht is ook de tegenstrijdigbelangregeling voor de N.V.
en de B.V. aangepast, en wel van een extern werkende (vertegenwoordigings)regeling
naar een besluitvormingsregeling. De ‘geconflicteerde’ bestuurder mag in dat kader
niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Ook op dit punt heeft de
minister toegezegd dat hij later zal bezien of een tegenstrijdigbelangregeling kan
worden ingevoerd bij andere rechtspersonen dan N.V.’s en B.V.’s.18, 19 Uiteraard
kan thans overigens al wel in een statutaire regeling worden voorzien. Het Wetsvoorstel komt ook hier tegemoet aan de wensen uit praktijk en wetenschap en
uniformeert de tegenstrijdigbelangregeling voor alle Boek 2 rechtspersonen.
34.2.2

Overheidstoezicht op stichtingen20

Het overheidstoezicht op stichtingen is beperkt, met uitzondering van een aantal
specifieke sectoren (bijvoorbeeld pensioenfondsen en maatschappelijke ondernemingen in de zorg, onderwijs of woningcorporaties). Tot op zekere hoogte vindt
overheidstoezicht eveneens plaats op alle stichtingen (en verenigingen), die gebruikmaken van de (fiscale) ANBI-regeling. Enig (beperkt) toezicht bij oprichting en tijdens
het bestaan van de stichting heeft vorm gekregen op grond van internationale afspraken om terrorisme en witwassen zo effectief mogelijk te bestrijden. Zo moet
de notaris meewerken aan cliëntenonderzoek waaronder begrepen de identificatie
van de uiteindelijk belanghebbende. Bij oprichting van een stichting zal hij een
melding moeten doen indien er sprake is van ongebruikelijke transacties. Evenals
vele andere bestuursorganen is ook de Kamer van Koophandel verplicht risicomeldingen te doen aan de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van de (op
1 juli 2011 ingevoerde) Wet controle op rechtspersonen 2010. Deze meldingsplicht
geldt ook voor het Openbaar Ministerie (OM) en andere zogenoemde ‘handhavingspartners’.21 Het controlesysteem is niet bedoeld om het rechtsverkeer te beperken,
maar als hulpmiddel bij het opsporen, voorkomen en bestrijden van misbruik van
rechtspersonen. De feitelijke toepassing hiervan is vooralsnog echter niet duidelijk.
Wat gebeurt er met al deze verzamelde informatie? Ook het OM heeft met behulp
van de rechtbank een aantal wettelijke bevoegdheden (tot het verkrijgen van informatie, het wijzigen van statuten, tot ontslag en benoeming van bestuurders en
benoeming van bestuurders en tot ontbinding van de stichting wegens het in strijd
zijn van doel of werkzaamheid met de openbare orde of wanneer er aan de oprichting of inrichting van de stichting gebreken kleven), maar in de praktijk wordt van
deze bevoegdheden zelden gebruikgemaakt. Het probleem zit hem dus niet zozeer
in de mogelijkheden van het OM c.q. de rechtbank, maar met name in het gebruikmaken daarvan. Vooralsnog lijkt het OM alleen actiebereid te zijn als er sprake is
van terrorisme, van witwassen of strijd met de openbare orde (zie bijvoorbeeld de

18.
19.
20.
21.
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Kamerstukken II 2008/09, 31763, 3, p. 19.
Zie voor de wenselijkheid van een wettelijke regeling voor tegenstrijdig belang, Van UchelenSchipper 2012, p. 65-66.
Zie hierover Van der Ploeg 2011, p. 83-96.
Zie brief van de Minister van Veiligheid en Justitie inzake faillissementsfraude d.d. 26 november
2012 (Kamerstukken II 2012/13, 29911).
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procedures inzake de Hells Angels, de Bandidos en de Vereniging Martijn).22 Een
andere invalshoek om wanbeleid bij stichtingen te reduceren zou het enquêterecht
kunnen zijn. Het enquêterecht kan thans echter alleen worden ingesteld naar het
beleid en de gang van zaken van ondernemingsraadplichtige stichtingen, dus die
een onderneming in stand houden in de zin van de Wet op de ondernemingsraden
(WOR).23 Het enquêterecht kan op dit moment niet worden ingesteld voor andere
stichtingen. Indien er derhalve sprake zou zijn van twijfel aan een juist beleid en
een juiste gang van zaken binnen zo’n stichting, kan op verzoek van het OM of
een belanghebbende, een bestuur alleen worden ontslagen (of geschorst) op grond
van het bepaalde in art. 2:298 BW. Uitbreiding van de basisregeling van het enquêterecht tot gewone stichtingen (zonder ondernemingsraad) lijkt ons dan ook gewenst.24 Het Wetsvoorstel voorziet overigens ook in verruiming van de ontslaggronden voor de rechter (art. 2:298 BW) voor slecht functionerende bestuurders en
toezichthouders.
34.2.3

Transparantie

Een stichting die geen onderneming in stand houdt, dan wel niet aan enige specifieke sectorregeling is onderworpen, is niet transparant te noemen. Alleen de gegevens die bij het Handelsregister ter zake van de Handelsregisterwetgeving moeten
worden ingeschreven, zijn openbaar (zie hoofdstuk 1). In 2010 is dan ook een
conceptvoorstel van wet ten aanzien van de publicatie van de interne jaarrekening
door stichtingen ter consultatie aangeboden.25 Het conceptvoorstel introduceerde
de verplichting voor niet-commerciële stichtingen, dat wil zeggen stichtingen die
niet onder het wettelijke jaarrekeningenrecht (titel 9 Boek 2 BW) vallen, een balans
en staat van baten en lasten openbaar te maken door middel van deponering bij
het Handelsregister. Het doel van het wetsvoorstel was het nemen van maatregelen
tegen misbruik van not-for-profitorganisaties.26 Op het conceptvoorstel is vanuit
verschillende hoeken kritiek geuit. Het wetsvoorstel is nog (steeds) in voorbereiding.
Weliswaar is in 2013 aangekondigd dat het wetsvoorstel per 1 juli 2014 in werking
zal treden, maar tot op heden is er geen wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.27 Uit publicatie van de overheid blijkt dat een stichting verplicht zal gaan
worden de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister en dat daar tevens melding gemaakt zal moeten worden van door het
bestuur ontvangen giften. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat onder deze publicatieplicht ook komen te vallen bezoldigingen van leden van het bestuur en de
raad van toezicht/commissarissen, mede gezien de maatschappelijke discussie over
te hoge salarissen van deze functionarissen bij maatschappelijke ondernemingen
en charitatieve instellingen.28
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Zie HR 26 juni 2009, JOR 2009/222 (Hells Angels), Rb. Midden-Nederland 20 december 2017, JOR
2018/66 en HR 18 april 2014, JOR 2014/551.
De definitie in art. 1 lid 1 onderdeel c WOR is ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.’
Zie ook Van der Ploeg 2011, p. 90, die eigenlijk meer pleit voor een mini-enquêteprocedure.
www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen.
Zie over dit onderwerp Krol 2011, p. 186-189.
www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/publicatieplicht-balans-staat-baten-lasten.
Zie ook art. 2:383 e.v. BW.
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34.2.4

Aanvullende wettelijke regelingen voor het bijeenhouden van
vermogen

In de literatuur is er veel discussie over de reikwijdte van de bepaling voor stichtingen dat het doel van de stichting niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan
oprichters of aan hen die deel uitmaken van hun organen noch ook aan anderen,
tenzij wat deze laatste betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
Kortom, het uitkeringsverbod (art. 2:285 lid 3 BW). Er wordt zowel gepleit voor een
strengere toepassing van dit verbod als voor een soepelere benadering.29 Ook op
andere onderdelen is denkbaar dat de wetgever zijn gedachten laat gaan over de
wenselijkheid om de huidige (basale) wettelijke regeling aan te passen c.q. te verduidelijken. Dit geldt bijvoorbeeld inzake de discussie die er op grond van literatuur
en jurisprudentie is met betrekking tot de bescherming van het doelvermogen van
de stichting bij omzetting in een B.V.30
Ook aanleiding tot discussie geven de onduidelijke toetsingscriteria voor het ondernemingsbegrip in het Handelsregister. Een eenduidig ondernemingsbegrip in Boek
2 BW zou in ieder geval voor wat betreft de stichting duidelijkheid kunnen verschaffen omtrent de reikwijdte van bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrecht, het
enquêterecht en het jaarrekeningenrecht.31
Een laatste element in de wensenlijst voor aanpassing van de regelgeving over de
stichting is dat nagedacht zou kunnen worden over het, waar aan de orde, analogisch toepassen van Boek 2 BW zoals dit geldt voor andere rechtspersonen op de
stichting.32 Aan deze wens wordt voldaan indien het Wetsvoorstel tot wet wordt
verheven.
34.2.5

De Europese Stichting

Op dit moment kent Europa een drietal Europeesrechtelijke supranationale
rechtsvormen, te weten de Europese N.V. (SE), de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) en het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV). Op 8 februari 2012 is de Europese Commissie met een voorstel gekomen voor een Europees
Statuut voor stichtingen, teneinde het voor stichtingen gemakkelijker te maken
(grensoverschrijdende) activiteiten te ondersteunen die van algemeen nut zijn.33
Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s hebben
positief geadviseerd op het voorstel voor de Verordening betreffende het Statuut
van de Europese Stichting (FE). Het Europees Parlement heeft op 2 juli 2013 het
ontwerpstatuut met een aantal voorstellen tot wijziging aanvaard. Vervolgens is
toch besloten om het voorstel in te trekken, aangezien de vereiste unanimiteit van
29.
30.
31.
32.
33.

592

Zie over het uitkeringsverbod hoofdstuk 28.
Zie onder andere HR 21 januari 2011, JOR 2011/75, waarbij de Hoge Raad oordeelt dat slechts het
saldo van alle vermogensbestanddelen op het moment van omzetting beklemd is.
Zie over dit onderwerp Zaman 2011, p. 99-107.
Zie hierover Van Veen 2011, p. 30. Zie bijv. Rb. Rotterdam 1 augustus 2012, JOR 2013/1, m.nt. S.C.M.
van Thiel over de gevolgen van het opereren als stichting i.o.
Zie voorstel verordening COM(2012)35, ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm.
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de lidstaten kennelijk niet kon worden bereikt (zie voetnoot 34). De Europese
Stichting was overigens alleen bedoeld voor instellingen van algemeen nut die een
grensoverschrijdende dimensie hebben.
De toekomst van de vereniging

34.3

De wettelijke regeling voor de vereniging is uitgebreider dan die voor de stichting
(titel 2 Boek 2 BW). Bovendien gaat de wetgeving met betrekking tot de vereniging
veel verder terug dan die van de stichting.34 Het dualistische karakter van de vereniging (met de ledenvergadering als hoogste orgaan) als samenwerkingsverband
leent zich minder voor de vele toepassingsgebieden die de stichting heeft. Om
meerdere redenen zal het dus, naar onze verwachting, niet nodig zijn het verenigingsrecht grondig aan te passen. Niettemin zijn er ontwikkelingen te verwachten
met betrekking tot het intern en extern toezicht, verbetering van de transparantie,
het verbod op verenigingen die in strijd zijn met de openbare orde en, maar daartoe
is de kans gering, met betrekking tot het ontwerp van een statuut voor een Europese vereniging.
34.3.1

Intern en extern toezicht35

Het wettelijke interne en externe toezicht voor de vereniging zal, zoals dat hiervoor
ten aanzien van de stichting is besproken, eveneens worden aangepast. Het betreft
dan de invoering van het monistisch bestuursmodel en de invoering van de basisregeling als bedoeld in art. 2:9 BW op de taakvervulling door toezichthouders van
een vereniging. Een intern toezichthoudend orgaan met op de wet gebaseerde bevoegdheden kan, naar onze mening, ook nuttig werk verrichten bij een aantal
verenigingen. Het verenigingsrecht kent weliswaar een tegenstrijdigbelangregeling
(art. 2:47 BW), maar deze is gebaseerd op een externe (vertegenwoordigings)regeling.
Het hiervoor besproken Wetsvoorstel voorziet in uniformering van de aansprakelijkheidsregeling, een basisregeling voor het toezichthoudend orgaan en uniformering van de regeling over tegenstrijdig belang voor alle Boek 2 rechtspersonen, dus
ook de vereniging.
Voor aanpassing van het externe toezicht op verenigingen is, afgezien van specifieke
misbruikbestrijding voor verenigingen waarvan de werkzaamheden in strijd zijn
met de openbare orde, naar onze mening geen reden.36
34.3.2

Transparantie

Anders dan de stichting is er bij de vereniging altijd, naast het bestuur, een tweede
orgaan, te weten de algemene ledenvergadering. Het verenigingsrecht kent een
regeling voor de jaarrekening (art. 2:48 e.v. BW) en onder meer ook de mogelijkheid
om een kascommissie in te stellen. Niettemin zou men zich kunnen afvragen of
het niet ook voor niet-commerciële verenigingen zinvol is een publicatieplicht in
34.
35.
36.

Zie ook H. Koster & M. Verbrugh, ‘Intrekking voorstel voor de Europese Stichting (FE)’, Ondernemingsrecht 2016/87.
Zie Dijk & Van der Ploeg 2013, p. 4-11.
Zie hierover Van der Sangen & Zaman 2012, p. 160 e.v.
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de wet op te nemen ter zake van de jaarrekening, zoals deze in 2012 is voorgesteld
voor de stichting.
34.3.3

De Europese Vereniging

Op 6 juli 1993 is door de Europese Commissie een (gewijzigd) voorstel opgesteld
voor een verordening voor de Europese Vereniging.37 De ontwerpverordening voor
de Europese Vereniging (EA) is door de Europese Commissie in 2006 ingetrokken
wegens een gebrek aan voortgang in het wetgevingsproces. De Europese Commissie
heeft wel laten weten bereid te zijn om de dialoog voort te zetten en de situatie
met gebruik van nieuwe inzichten te evalueren.
34.4

De toekomst van de coöperatie

De coöperatie verheugt zich in grote belangstelling van de politiek en de economie.
Er zijn in Nederland circa 8000 coöperaties die actief zijn in de sectoren land- en
tuinbouw, de financiële dienstverlening, de verzekeringssector, de zorg, het onderwijs en als samenwerkingsvorm voor zzp’ers en vrije beroepen. Gezien het grote
economische belang, maar ook de duidelijk andere maatschappijvisie die gestalte
krijgt in de coöperatie (voor en door de leden, veelal geen winstoogmerk), is het
naar onze mening zinvol dat de wetgever de (enkele) onduidelijkheden uit de
huidige wetgeving filtert opdat de coöperatie als rechtsvorm weer een moderne
rechtsvorm kan worden. Onduidelijkheden zijn er bijvoorbeeld ten aanzien van
de opzegbaarheid en de opzegtermijn (veelal analoog aan het verenigingsrecht) en
de materiële kenmerken van de coöperatie (art. 2:53 BW). Analoog aan de gewenste
ontwikkeling voor het verenigingsrecht zouden daarmee ook wijzigingen doorgevoerd kunnen worden ten aanzien van bijvoorbeeld het interne en externe toezicht
voor het coöperatierecht. Ten slotte zou het ook zinvol zijn indien de wijziging
van de structuurregeling voor het monistische bestuursmodel zoals ingevoerd in
het kader van de Wet bestuur en toezicht, niet alleen van toepassing is op de N.V.
en de B.V., maar ook op de coöperatie (zie art. 2:63a e.v. BW). In 2013 is ter consultatie een ambtelijk voorontwerp gepubliceerd waarmee het monistisch bestuursmodel zou worden vastgelegd voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.38 In het besproken Wetsvoorstel zal het monistisch bestuursmodel gelden
voor alle Boek 2 rechtspersonen.
Ter zake van de eventuele wensen voor de Europese coöperatieve vennootschap
die in 2006 werd ingevoerd verwijzen wij naar de literatuur op dit terrein.39

37.

38.

39.
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De uitspraak inzake de Vereniging Martijn (HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948) toont aan dat
in bijzondere gevallen rechtspersonen wel door de rechter (op verzoek van het OM) worden verboden
verklaard en ontbonden wegens strijd met de openbare orde.
De Verenigde Naties had het jaar 2012 als het jaar van de coöperatie uitgeroepen (zie www.youtube.com/watch?v=ecSMtMurwsI); zie ook het themanummer van het tijdschrift Ondernemingsrecht
2012, afl. 10/11, en Zaman & Grapperhaus 2011, p. 9-17.
Zie internetconsultatie.nl.
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34.5

34.5

De toekomst van de onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij lijkt een vergeten rechtsvorm. Het aantal
onderlinge waarborgmaatschappijen neemt gestaag af en bovendien zijn zij
meestal alleen lokaal of regionaal actief. Een wenselijke wetswijziging, naast degene
die voor de vereniging en de coöperatie hiervoor zijn aangeduid en die daarmee
ook van toepassing worden op de onderlinge waarborgmaatschappij, betreft de
uitbreiding van de wettelijke omschrijving van de onderlinge waarborgmaatschappij.
Hierdoor zou een onderlinge waarborgmaatschappij in staat zijn het verzekeringsbedrijf te ‘doen’ uitoefenen als houdstermaatschappij en hoeft men niet uit te
wijken naar een wat gekunstelde constructie van een houdstercoöperatie met
aandelen in een verzekerings-N.V.40
Ten slotte ook hier nog kort aandacht voor de Europese dimensie. Op 6 juli 1993
is net als voor de Europese vereniging, een ontwerp opgesteld door de Europese
Commissie betreffende het statuut van de Europese Onderlinge Maatschappij. Anders dan de Europese Coöperatieve Vennootschap heeft dit voorstel het niet gered.
Het ontwerp is door de Commissie in 2006 ingetrokken.41

40.
41.

Zie onder andere Van der Sangen & Zaman 2012 en Lennarts & Roest 2012.
Dortmond 2006; zie in dit verband ook Rensen, die van mening is dat onderscheid moet worden
gemaakt tussen de geoorloofde situatie van een houdstercoöperatie die daarnaast via een dochterN.V. verzekeringsovereenkomsten met de leden aangaat en de ongeoorloofde situatie waarin een
coöperatie een verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden doet uitoefenen via een dochterN.V., Asser/Rensen 2-III* 2017/231.
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14.6.6, 14.6.7, 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.7, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.9,
16.1.11, 17.2.6, 17.6.1, 17.6.2, 17.6.4, 17.7.2, 17.7.7, 17.7.10, 17.7.12, 17.7.13, 17.8.3,
17.9.1, 17.9.2, 17.9.3, 17.9.4, 17.9.5, 17.10.2, 17.11.7, 17.12.11, 17.13.2, 18.2, 18.3.3,
18.3.6, 18.4, 18.5, 18.6.1, 18.6.2, 19.1, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4, 19.3.5, 20.2.2, 20.2.4,
20.4.1, 21.3.3, 22.1.4, 22.3.2, 22.4.2, 22.4.4, 22.4.5, 22.5.5, 23.3, 23.4, 23.4.1, 23.4.2,
24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 25.2, 25.6, 26.1.3, 26.2.3.1, 26.2.4.3,
26.2.5, 26.2.7, 26.3.3, 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4, 27.1.5, 27.2.2, 27.3.2, 27.4.1,
27.4.2, 27.4.3, 27.4.4, 27.4.5, 27.4.7, 27.4.8, 27.4.9, 27.5.2, 27.5.4, 27.5.5, 27.6.2,
27.6.3, 27.6.4, 28.1, 28.2, 28.3, 29.2, 29.3, 29.4, 30.4.1, 30.4.2, 30.6, 30.7, 31.3.4,
32.3.1, 32.3.5, 32.4, 32.4.2, 34.2.1, 34.2.2, 34.3.2
– autonomie / 6.1.5, 18.6.1, 27.1.2, 27.4.3
– bevoegdheid / 5.2.1, 6.1.5, 6.1.6, 11.1.5, 12.1.5, 17.6.1, 17.11.7
– dagelijks / 1.1.6, 1.6.4, 2.1.2, 7.2.11, 8.1.5, 8.1.16, 9.1.16, 14.2.5, 14.4.1, 14.4.2,
18.6.1, 34.2.1
– evenwichtige verdeling in / 19.3.4
– (kennelijk) onbehoorlijk / 1.2.12, 1.2.13, 8.1.15, 9.1.15, 10.2.1, 10.3.6.1, 10.3.6.2,
10.3.6.4, 10.3.6.7, 10.3.7, 10.3.7.4, 10.3.7.10, 10.3.7.12, 10.3.7.14, 10.4.2
– modellen / 14.4, 14.4.2, 14.4.4, 19.3.2, 27.4.3
– taak / 1.2.12, 6.1.2, 6.1.5, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.17, 8.1.20, 9.1.1, 9.1.2,
9.1.3, 9.1.5, 9.1.16, 9.1.17, 9.1.20, 10.3.7.7, 11.1.5, 12.1.5, 16.1.9, 17.6.1, 17.6.2,
17.9.2
Bestuur-directiemodel / 27.1.3, 27.2.2, 27.4.7, 27.5.2
Bestuurder(s)
– niet-bestuurder / 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.12, 12.1.2, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6
– plaatsvervangend / 8.1.17, 9.1.17, 11.1.3
Bevoegdheid
– binnen afdelingsverhoudingen / 17.8
– tot statutenwijziging / 2.1.3, 13.2.1
– toedeling / 7.1.1
– verdeling / 18.4, 21.5
Bevoordelingsbedoeling / 28.2
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Bewind / 24.6, 26.4.4.2
Bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken / 20.2.2
Bijeenroeping / 5.2.1, 5.7.1, 5.7.2, 13.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.5, 13.3.6, 13.5.3, 13.5.4
Billijkheid / 1.2.11, 1.4.6, 3.1.2, 4.7.5, 5.6.2, 5.7.2, 5.10.5, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2,
7.1.5, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.3, 7.4.2, 7.4.4, 8.1.19, 9.1.13, 9.1.19, 10.2.2,
10.6.1, 11.1.7, 12.1.9, 13.3.3, 13.3.5, 13.4.1, 14.1.5, 14.6.3, 15.1.4, 16.1.1, 16.1.5,
17.1.6, 17.5.4, 17.6.2, 17.12.6, 20.2.2, 22.4.5, 24.17, 25.8, 28.3
Btw / 1.7.4, 31.1, 31.2.2.3, 31.3, 32.1.3, 32.2.3
C
Certifica(a)t(en) / 26.2.1, 26.2.2, 26.2.3.1, 26.2.4.1, 26.2.4.3, 26.2.4.4, 26.2.5, 26.2.6,
26.2.7, 26.2.8, 26.2.9, 26.2.10, 28.3, 29.2, 32.4.1, 32.4.2, 33.2.1
– met medewerking uitgegeven / 26.2.5, 26.2.8, 28.3
– van aandelen / 1.7.2, 26.2.3, 26.2.4.5, 26.2.5, 26.2.8, 28.3, 29.2, 32.4.2
Certificaathouder / 6.2.2, 26.2.1, 26.2.3.1, 26.2.4.3, 26.2.4.5, 26.2.5, 26.2.7, 32.4.2,
Checks and balances / 6.1.7, 14.1.3, 14.2.1, 14.4.1
Cliëntenraad / 6.1.12, 14.2.4, 27.5.2, 27.5.5, 30.1, 30.8
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) / 23.2, 24.6
Commerciële activiteiten / 1.1.6, 1.5.3, 10.3.5, 26.2.4.3, 26.4.3, 27.6.2, 28.2, 32.1.1,
32.1.2.2
Commerciële doeleinden / 4.5.1, 5.5.1
Commissies / 2.1.2, 4.2.3, 5.2.4, 6.1.7, 7.1.2, 14.2.3, 17.9.3
Concern / 29.1, 29.3, 29.4, 30.4.2
– verband / 6.1.9, 27.5.1, 29.1, 29.3, 29.4, 29.5
Consolidatie / 18.4
Contractsvrijheid / 22.1.1, 26.2.4.2, 26.2.4.3
Coöperatie / 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.l.6, 1.1.9, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.2.13, 1.3, 1.3.1,
1.3.3, 1.3.5, 1.4.2, 1.7.4, 1.7.8, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.1, 5.3, 6.1.7, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.8,
7.2.10, 7.2.11, 7.3.1, 7.4.5, 8.1.1, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.24, 10.4.2, 12.1.1, 12.1.5, 12.1.7,
12.1.9, 12.1.12, 13.2.2, 14.1.2, 14.1.4, 14.4.2, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.5, 14.5.7,
14.6.7, 16.1.1, 16.1.8, 18.1, 18.2, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.3.6, 18.4,
18.5, 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 19.2.1, 19.2.2, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.5, 20.1, 20.2.1, 20.2.4,
20.4.2, 21.1.1, 21.4, 21.5, 22.5.1, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.6, 22.6.9, 25.1, 25.6, 27.1.1,
28.1, 28.2, 29.2, 29.3, 30.1, 30.3, 30.4.2, 31.1, 33, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.2, 33.2.1,
33.2.1.1, 33.2.1.2, 33.2.2, 33.2.2.1, 33.2.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.3.1, 33.3.2, 33.3.3, 33.4,
33.4.1, 33.4.2, 33.4.3, 34.1, 34.4, 34.5
– interne structuur van de / 18.4, 18.5
– materiële kenmerken / 18.3.1, 34.4
– structuur / 14.1.4, 18.6.1, 19.3.1
– toekomst van de / 34.4
– verlengstuk / 18.2
Coöperatief / 18.5
Coöptatie / 4.6.2, 8.1.6
Culturele instelling / 27.3.1, 27.3.2, 32.1.1, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 34.2
Curator / 10.2.1, 10.2.2, 10.3.7.1, 10.3.7.2, 10.3.7.3, 10.3.7.6, 10.3.7.7, 10.3.7.8,
10.3.7.10, 10.3.7.12, 10.3.7.13, 10.3.7.14, 10.5.3, 10.5.4, 22.6.5, 24.4, 24.5, 24.14,
24.15, 24.18, 30.4.2
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D
D&O-verzekering / 10.3.4
Decharge / 6.1.7, 10.2.2, 13.2.1, 20.4.2, 23.4.2
Definitieve voorzieningen / 20.4.1
Democratisering van instellingen / 6.1.12
Departement / 17.1.1, 17.3.6, 17.4.2
Deponering / 4.2.3, 4.7.5, 5.7.2, 5.10.3, 5.10.5, 10.3.2, 15.1.7, 16.1.6, 16.1.11, 20.4.1,
23.1, 23.4.2, 24.16, 34.2.3
Disculpatiemogelijkheid / 5.10.1, 10.2.1, 10.3.7.9
(Anti-)Discriminatie / 6.1.11, 7.2.12, 24.7
District / 17.1.1
Divisie / 17.1.1, 30.2.2
Dochtermaatschappij / 18.3.3, 18.3.6, 20.2.4, 22.3.1, 27.6.3, 29.2, 29.3, 29.5, 33.1.1,
33.1.2, 33.3.1, 33.3.2, 33.3.3
Doel(en) / 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1,
1.4.2, 1.4.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 4.1.1, 4.2.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.8, 5.1.1, 5.2.1, 5.5,
5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.9, 6.1.5, 6.1.11, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.5,
8.1.3, 8.1.21, 9.1.3, 9.1.24, 10.2.1, 11.1.11, 12.1.11, 15.1.1, 15.1.3, 16.1.1, 17.1.1,
17.5, 17.5.3, 17.6.2, 17.12.5, 18.1, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.4, 18.6.2, 19.3.4, 21.3.2, 22.3.2,
22.4.2, 22.4.5, 22.5.5, 23.2, 23.4.2, 24.2, 24.7, 24.11, 24.12, 24.15, 24.17, 25.8, 26.1.3,
26.2.3.1, 26.2.4.3, 27.1.1, 27.2.1, 27.2.2, 27.4.2, 28.1, 28.2, 28.3, 29.3, 30.4.2, 31.2.3.1,
31.3.5.1, 32.1.1, 32.1.2.2, 32.2.2.1, 32.4.2, 33.4.3, 34.2.2, 34.2.3, 34.2.4
– inhoud van het / 1.4.2, 17.5.3
– omschrijving / 4.5.1, 5.5.1, 6.1.8, 8.1.3, 9.1.3, 11.1.5, 12.1.5, 17.5.2, 17.5.3,
17.5.4, 17.6.2, 18.3.1, 22.3.2, 22.4.5, 22.5.5, 26.2.3, 26.2.3.1, 26.2.4.3, 26.2.9,
26.3.3, 28.2
– overschrijding / 1.2.7, 4.5.2, 5.5.2, 11.1.5, 11.1.11, 12.1.5, 12.1.11, 17.5.3
– realisatie / 24.11, 28.2
– statutair / 28.2, 28.3
– van stichting / 1.6.2, 2.1.1, 2.1.6, 4.2.1, 4.5, 4.5.2, 8.1.3, 10.2.1, 11.1.11, 15.1.1,
22.3.2, 22.4.2, 22.4.5, 26.1.3, 26.2.3.1, 26.2.4.3, 28.1, 28.2, 29.3, 34.2.4
– van vereniging / 1.6.2, 3.1.3, 5.2.1, 5.5, 5.5.2, 5.9, 7.3.4, 9.1.3, 10.2.1, 12.1.11,
17.1.1, 22.4.2, 25.8, 32.1.1
– verboden / 24.7
– vermogen / 1.3.2, 1.5.2, 1.7.3, 2.1.1, 22.5.5, 24.11, 28.1, 29.3, 32.3.1, 32.3.2,
32.3.3, 32.3.4, 32.3.7, 34.2, 34.2.4
– voorgeschreven / 5.1.1, 18.3.1
Doelstelling / 1.6.2, 4.5.1, 4.5.2, 5.5.1, 5.6.1, 11.1.11, 13.2.1, 15.1.1, 17.5.2, 17.5.4,
17.6.2, 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 21.3.2, 22.1.4, 22.5.5, 23.5, 26.1.3, 26.2.10, 27.4.2,
27.4.6, 27.6.2, 28.1, 28.2, 28.3, 29.2, 31.2.2.3, 31.2.3.2, 32.1.1
E
Elektronische weg / 4.7.3, 5.10.3, 13.3.3, 13.4.7
Enquête
– recht / 1.7.5, 10.5.3, 14.1.4, 14.1.5, 18.4, 20.1, 24.5, 27.5.2, 29.4, 30.7, 34.2.2,
34.2.4
– verzoek / 10.5.3, 20.1, 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4, 20.3.1, 20.3.3, 20.4.1, 30.6
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Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) / 18.2, 18.5, 21.1.1, 21.4,
34.2.5
Europese Coöperatieve Vennootschap (ECV) / 18.2, 18.5, 21.1.1
Europese Onderlinge Maatschappij / 34.5
Exoneratiebeding / 10.2.2
Exploitatie
– overschot(ten) / 18.2, 18.3.2, 31.2.2.3, 31.2.3.1
– tekort(en) / 32.2.2.1
Externe werking / 11.1.3, 11.1.5, 11.1.7, 11.1.12, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.12, 17.8.3,
26.2.3.1
F
Faillissement / 1.2.13, 1.7.5, 3.2, 8.1.21, 9.1.24, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.5, 10.3.7,
10.3.7.2, 10.3.7.5, 10.3.7.6, 10.3.7.7, 10.3.7.9, 10.3.7.10, 10.3.7.11, 10.3.7.12,
10.3.7.13, 10.3.7.14, 10.5.3, 10.5.4, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 13.2.1, 14.1.4, 14.2.5,
14.5.3, 17.12.3, 18.2, 18.6.2, 22.5.4, 22.6.5, 24.1, 24.4, 24.5, 24.14, 24.15, 25.1, 25.4,
25.8, 26.3.1, 26.3.3, 26.4.4.2, 29.1, 30.4.2, 34.2.1
Filiaal / 4.4.2, 4.7.8, 5.4.2, 5.10.8
Financiële verantwoording / 8.1.7, 14.6.2, 23.1, 23.4, 23.4.2
Financiële verplichting / 18.6.2
Financiering / 5.11, 10.2.1, 18.3.5, 18.6.2, 18.6.3, 27.1.2, 28.2, 29.3, 29.5, 32.1.1,
33.2.2.1, 33.2.2.2
– met eigen vermogen / 18.3.5
Flex-B.V. / 18.2, 19.3.1, 26.2.8
Functiescheiding / 14.5.6
Functionele indeling / 17.2.2
Fusie / 1.1.1, 1.1.5, 1.1.9, 3.1.6, 7.2.9, 7.2.10, 7.4.1, 8.1.3, 13.1, 13.2.1, 14.5.4, 14.5.6,
14.5.7, 15.1.1, 15.1.3, 16.1.1, 17.3.5, 18.2, 18.4, 18.5, 19.2.3, 20.4.1, 21.1.1, 21.1.3,
21.3.2, 22.1.1, 22.2, 22.3, 22.3.1, 22.3.2, 22.4, 22.4.1, 22.4.2, 22.4.3, 22.4.4, 22.4.5,
22.4.6, 22.4.7, 22.5, 22.5.1, 22.5.2, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.5, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8,
22.6.1, 22.6.2, 22.6.4, 22.6.5, 22.6.6, 22.6.9, 22.6.10, 27.4.4, 27.4.5, 27.4.7, 27.4.9,
27.5.4, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 30.4.2, 30.6, 30.8, 31.5
– besluit tot / 7.4.1, 22.4.4, 22.4.5, 22.4.6, 22.5.5, 22.5.6, 27.4.9
– vermogensrechtelijke / 22.2, 22.4, 22.4.1, 22.4.4, 22.4.5, 22.4.6, 22.4.7, 22.5.3,
22.6.1
– voorstel tot / 22.5.5, 22.5.8
G
Gedecentraliseerde controle / 17.9.3
Gebreken in de oprichtingshandeling / 24.8
Gegronde redenen om aan een juist beleid of gang van zaken te twijfelen / 10.5.3,
20.1, 20.2.3, 20.2.4, 30.8
Gewest / 17.1.1
Goedkeuring van de rechtbank / 22.5.5
Goedkeuringsbevoegdheid / 15.1.4, 17.6.1
Governance / 1.6.3, 6.1.1, 6.1.7, 11.1.8, 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.5, 14.4.1,
14.6.1, 14.6.6, 18.6.3, 19.3, 20.4.1, 26.2.3.1, 27.1.2, 27.2.2, 27.4.1, 27.5.2, 34.2,
34.2.1
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– codes / 1.7.5, 6.1.2, 14.1.1, 14.1.3, 14.1.5, 14.5.2, 14.5.4, 14.6.1, 14.6.3, 34.2.1
Groep / 8.1.7, 13.5.1, 17.1.1, 18.4, 23.4.2, 27.5.1, 29.2, 29.3, 29.4, 30.2.2, 30.4.2,
33.2.2.2, 33.4.3
– maatschappij / 29.2
– verband / 17.2.2
H
Handelingsbekwaam / 4.1.4, 5.1.5
Handelsnaamwet / 1.7.9, 4.3, 5.3
Handelsregister / 1.1.9, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.13, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.7, 1.7.8,
3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 4.2.3, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.8, 5.2.4, 5.10,
5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.8, 6.1.3, 8.1.2, 8.1.17, 9.1.2, 9.1.17,
10.3.1, 10.3.2, 10.5.4, 11.1.3, 11.1.5, 11.1.7, 11.1.9, 11.1.11, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5,
12.1.9, 12.1.11, 12.1.12, 14.1.4, 14.5.1, 15.1.6, 15.1.7, 16.1.10, 16.1.11, 17.5.1, 17.8.2,
18.4, 18.6.1, 18.6.2, 19.2.1, 19.3.5, 22.5.5, 22.6.6, 23.1, 23.2, 23.4.2, 24.6, 24.13,
24.15, 24.18, 26.2.1, 34.2, 34.2.3, 34.2.4
– niet-inschrijving in het / 4.7.5, 5.10.5, 10.3.2
I
Initiatiefrecht / 16.1.4
Inschrijving / 1.1.9, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.13, 1.7.7, 3.1.6, 3.1.7, 4.7, 4.7.1,
4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5,
5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 8.1.2, 9.1.2, 10.3.2, 11.1.3, 11.1.7, 11.1.9, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.9,
12.1.12, 17.2.6, 17.5.1, 22.5.7, 23.2, 24.6, 24.15, 24.19
– onjuiste / 1.2.1, 1.2.5, 4.7.8, 5.10.8, 11.1.9, 12.1.9
– onvolledige / 1.2.1, 1.2.5, 4.7.8, 5.10.8, 11.1.9, 12.1.9
Instructiebevoegdheden / 6.1.9
Instructiebevoegdheid / 2.1.2, 6.1.10, 8.1.4, 9.1.4, 14.5.6, 17.6, 17.6.1, 17.6.2, 17.6.4
– grenzen van de / 17.6.2
Instructies / 2.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.10, 8.1.4, 9.1.4, 14.5.6, 17.6.1, 17.6.3, 17.6.4,
26.4.2
– niet-nakoming van bindende / 17.6.3
Interne aansprakelijkheid van bestuurders / 1.2.1, 1.2.12, 10.1, 10.2.2, 14.1.4
Interne controle / 14.1.3, 14.2, 14.2.1, 14.2.2
J
Jaarrekening / 1.1.1, 1.1.9, 1.2.2, 1.7.5, 1.7.8, 4.2.1, 4.7.9, 5.2.1, 5.10.8, 6.1.7, 7.1.2,
8.1.2, 8.1.7, 9.1.2, 9.1.23, 10.3.7.6, 13.2.1, 13.3.2, 14.2.4, 14.2.5, 14.5.4, 14.5.6,
14.5.7, 14.6.2, 17.9.3, 18.4, 22.6.6, 23, 23.4.2, 27.1.3, 29.1, 29.2, 29.4, 30.3, 34.2.3,
34.3.2
– commerciële stichtingen / 4.7.9
– controle van de / 14.5.6, 23.4.2
– geconsolideerde / 17.9.3, 23.4.2, 29.2, 29.4
– opmaken van de / 10.3.7.6, 23.4.2
– publicatie van de / 1.2.2, 10.3.7.6, 23.4.2
– publicatie van de interne jaarrekening door stichtingen / 34.2.3
– vaststellen van de / 1.7.5, 23.4.2,
Jaarrekeningenrecht / 14.1.4, 14.6.2, 27.1.2, 29.2, 34.2.3
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Jaarverslag / 1.1.1, 1.1.9, 1.6.3, 4.7.9, 5.10.8, 7.3.2, 8.1.7, 10.4.2, 13.3.2, 14.1.5,
14.5.3, 14.5.4, 14.6.1, 17.9.1, 17.9.3, 18.4, 23.1
Juridische fusie / 3.1.6, 7.2.10, 13.2.1, 14.5.6, 15.1.1, 15.1.3, 16.1.1, 18.2, 18.4, 18.5,
19.2.3, 21.1.1, 22.2, 22.4.3, 22.5, 22.5.1, 22.5.2, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.5, 22.5.6, 22.5.7,
22.5.8, 22.6.1, 22.6.2, 22.6.4, 22.6.5, 22.6.6, 22.6.9, 22.6.10, 27.4.4, 27.4.7, 27.5.4,
29.1, 29.4, 30.4.2
– kenmerken van de / 22.5.2
– overgang van lidmaatschap bij / 22.5.6
– positie van de werknemers bij / 22.5.8
– procedure voor de / 22.5.5
– rechtsgevolgen van de / 22.5.3
– vernietiging van de / 22.5.7
Juridische splitsing / 14.5.6, 21.1.1, 22.4.1, 22.4.3, 22.6, 22.6.1, 22.6.2, 22.6.3, 22.6.6,
29.3
– rechtsgevolgen van de / 22.6.3
K
Kamer van Koophandel (KvK) / 1.1.9, 1.2.2, 1.2.4, 1.7.3, 1.7.7, 3.1.7, 4.7.2, 4.7.6,
4.7.7, 4.7.8, 5.10.2, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 10.5.3, 11.1.9, 11.1.12, 12.1.9, 12.1.12,
19.3.5, 23.2, 24.1, 24.6, 24.14, 25.1, 25.5, 34.1, 34.2.2
Kapitaalvennootschap / 33.2.1.2
Kartelverbod / 18.6.2
Kerkgenootschappen / 1.1.3, 7.2.4, 27.2.1
Kort geding / 20.2.3, 30.7
Kosten van het onderzoek / 10.5.3, 20.3.3
Kring / 17.1.1
L
Last / 4.1.3, 26.4.4.1, 26.4.4.3
Leden / 1.1.2, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.3,
1.7.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.5.1, 4.8, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1,
5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.1, 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.11, 6.1.7, 6.1.8,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8,
7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.5, 8.1.16, 8.1.19,
8.1.20, 8.1.21, 9.1.6, 9.1.13, 9.1.16, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.24, 10.2.2, 10.3.5, 10.5.3,
10.6.3, 11.1.10, 12.1.8, 12.1.10, 13.1, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3,
13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.4.1, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.6, 13.4.7, 13.4.8, 13.5.1, 13.5.2,
13.5.3, 13.5.4, 13.5.5, 13.6, 14.2.3, 14.2.5, 14.3.1, 14.4.2, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.4,
14.5.5, 14.5.6, 14.6.1, 14.6.3, 14.6.5, 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7,
16.1.9, 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.5, 17.2.6, 17.3.1,
17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.6, 17.3.7, 17.6.3, 17.7.7, 17.7.8, 17.7.10, 17.7.11,
17.7.13, 17.11.1, 17.11.3, 17.11.4, 17.11.7, 17.12.11, 17.13.1, 17.13.2, 18.1, 18.2,
18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.3.6, 18.5, 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 19.2, 19.2.1,
19.2.2, 19.2.4, 19.3.5, 20.1, 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4, 20.4.1, 20.4.2, 21.1.2,
21.2.1, 21.2.2, 21.3.3, 21.5, 22.1.5, 22.3.3, 22.4.4, 22.4.5, 22.4.6, 22.5.3, 22.5.5,
22.5.6, 22.6.2, 22.6.3, 22.6.6, 22.6.9, 23.1, 23.4, 23.4.1, 23.4.2, 25.1, 25.6, 25.8,
26.1.3, 26.2.3.1, 27.1.1, 27.1.4, 27.2.2, 27.2.3, 27.4.7, 27.4.9, 27.5.2, 27.5.5, 27.6.3,
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28.1, 28.2, 28.3, 29.2, 30.2.2, 30.6, 31.2.2.2, 31.3.4, 31.5, 32.1.1, 32.2.2.1, 32.2.4,
33, 33.1, 33.2.1.2, 33.2.2.2, 33.4.1, 33.4.2, 33.4.3, 34.1, 34.2.1, 34.2.3, 34.4, 34.5
– aansprakelijkheid / 19.2.4
– beperkte aansprakelijkheid / 25.1
– wettelijke aansprakelijkheid / 25.1
– bijeenkomst van de / 13.1, 13.3
– contracten / 1.4.2, 5.6.2, 7.3.2, 7.3.4, 16.1.1, 18.3.3
– dominantie / 18.3.6, 18.6.1
– indeling van de / 17.1.3, 17.1.6, 17.2.6, 17.7.11, 17.11.4
– overeenkomsten met de / 16.1.1, 18.3.3
– raad / 1.4.5, 7.2.2, 7.2.5, 7.3.2, 13.1, 13.3.1, 13.6, 18.6.1, 21.2.1, 27.1.4, 33.2.2.2
– rechten van de / 1.4.5, 7.3.2, 18.6.2
– register / 18.6.2
– substraat / 5.1.1
– toetreding van / 7.2.4
– verbod / 1.3.2, 1.4.7, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.8, 2.1.3, 6.1.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 10.4.3,
14.2.4, 22.3.2, 26.1.3
– verplichtingen van de / 1.4.6, 5.2.1, 5.2.4, 5.6, 5.6.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.3
Legatering / 17.7.7
Lening / 28.2, 31.3.4
Lid / 1.1.2, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.11, 1.3.4, 1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3, 2.1.7, 4.6.2,
5.1.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.2, 6.1.7, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7,
7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5,
7.4.6, 7.4.7, 9.1.10, 9.1.16, 10.2.2, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.6, 13.4.1, 13.4.2,
13.4.3, 13.4.4, 13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, 13.4.8, 13.5.1, 13.5.4, 13.6, 14.4.2, 14.6.1,
14.6.2, 14.6.3, 16.1.1, 17.1.3, 17.1.6, 17.2.3, 17.2.6, 17.2.7, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5,
17.3.7, 17.7.1, 17.7.2, 17.7.3, 17.7.4, 17.7.5, 17.7.6, 17.7.7, 17.7.8, 17.7.9, 17.7.10,
17.7.11, 17.11.7, 17.12.11, 17.13.1, 18.3.5, 18.5, 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3, 19.2.3, 19.2.4,
21.2.2, 21.3.3, 22.1.5, 22.3.2, 22.3.3, 22.4.4, 22.4.6, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.6, 22.6.3,
22.6.9, 25.2, 25.6, 25.8, 27.2.2, 27.2.3, 27.4.7, 27.4.9, 27.5.5, 27.6.5, 29.2, 29.3,
32.1.1, 32.2.2.1, 33.2.2, 33.2.2.2, 33.2.3, 33.2.3.1, 33.4.1, 33.4.2, 33.4.3
– overlijden van een / 17.7.6
– regionale afdelingen en het overlijden van een / 17.7.7
– functionele afdelingen en het overlijden van een / 17.7.8
– toetreding als / 7.2.10, 17.7.1
Lidmaatschap(pen) / 1.1.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.4.5, 2.1.3, 3.1.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.6.1, 7.2.2,
7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3,
7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 13.2.1, 13.3.1, 13.4.1, 14.1.5, 14.6.1, 16.1.1, 17.1.3, 17.1.6, 17.3.2,
17.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.7, 17.6.3, 17.7, 17.12.8, 17.12.11, 17.13.2, 18.3.3, 18.3.5,
18.6.2, 19.2.3, 21.2.2, 22.1.5, 22.3.2, 22.4.4, 22.4.6, 22.5.3, 22.5.5, 22.5.6, 22.5.6,
22.6.3, 22.6.6, 22.6.9, 28.3, 29.2, 33.4.2, 33.4.3
– aanvang van het / 7.2.13
– beëindiging van het / 5.6.2, 7.2.12, 17.7.11, 17.7.12, 18.3.5, 18.6.2, 21.2.2,
22.6.9
– dubbel / 7.2.7
– einde van het / 5.2.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 17.7, 17.7.5, 17.7.9, 17.7.10,
17.7.12, 17.7.13
– door ontzetting door de vereniging / 17.7.13
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–
–
–
–
–
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door opzegging door het lid / 7.4.1, 17.7.9, 18.6.2, 19.2.3
door opzegging namens de vereniging / 17.7.12, 17.12.2
geen koppeling van het / 17.7.4
gevolgen voor het / 21.2.2, 22.5.6
kwalitatief / 7.2.8, 17.7.1, 17.7.5
opzegging van het / 7.4.3, 7.4.4, 13.2.1, 17.3.4, 17.7.9, 17.7.10, 17.7.11, 17.12.8,
18.6.2, 22.1.5
– overdraagbaar / 7.2.9, 7.4.1, 17.7.6, 18.6.2
– overgang van het / 22.5.3, 22.5.5, 22.5.6, 22.6.9
– synchronisatie van de / 17.7.12
– van rechtswege / 7.2.10, 7.4.1, 7.4.5, 19.2.3, 22.5.6
– vererf baar / 17.7.6
– vererving van de / 17.7.7
– verkrijging van het / 7.2.9, 7.2.10
– verplichtingen bij het einde van het / 7.4.6
– voor bepaalde tijd / 18.6.2
Lidmaatschapsrelatie / 7.2, 7.2.3
Lidmaatschapsverhouding / 5.1.1, 7.2.2, 18.6.2
Limitering functies / 19.3.4
Liquidatie
– overschot / 18.2, 24.13, 24.17
– saldo / 3.1.3, 5.9, 18.3.5, 22.6.4, 24.14, 25.8, 32.1.1, 32.2.2.1
– tekort / 18.2
– turbo-liquidatie / 24.1
– -uitkering / 1.7.8
M
Maatschappelijke organisatie (NGO) / 28.3
Mededingingsrecht / 18.4, 18.6.2
Medezeggenschap / 1.6.4, 6.1.12, 18.2, 27.1.2, 27.2.4, 27.3.3, 27.4.9, 27.5.2, 27.5.5,
27.6.5, 29.4, 30.1, 30.2.2, 30.2.3, 30.4.1, 30.6, 30.8
– raad / 22.4.7, 22.5.5, 22.5.8, 22.6.6, 22.6.11, 27.4.9
Meerderheid
– absolute / 13.5.1
– gekwalificeerde / 13.5.1, 15.1.4, 16.1.7
– gewone / 10.2.2, 13.5.1, 15.1.4, 16.1.7
Meldingsplicht / 10.3.6.2, 10.3.6.5, 10.3.6.7, 10.3.7.1, 10.4.2, 34.2.2
Monistisch bestuursstelsel / 14.4.5
N
Naam / 1.1.6, 1.2.4, 1.2.7, 1.7.7, 1.7.9, 3.1.2, 4.2.1, 4.3, 4.7.2, 5.2.1, 5.3, 5.10.2, 7.1.2,
10.3.2, 11.1.4, 11.1.9, 12.1.9, 13.4.5, 15.1.1, 16.1.1, 17.2.5, 17.4, 17.4.1, 17.4.2,
17.4.3, 17.12.7, 17.12.9, 18.5, 18.6.3, 19.2.1, 19.2.4, 21.1.2, 22.1.2, 22.5.5, 22.6.6,
24.15, 26.1.3, 32.1.1
– inhoud van de / 17.4.2
Nationaliteit / 4.4.4, 5.4.3, 5.4.4, 6.1.11, 7.2.12
Nietig / 4.1.4, 4.2.1, 5.1.5, 5.2.1, 5.6.1, 6.1.6, 6.2.2, 10.2.2, 10.5.4, 13.3.3, 13.3.5,
13.5.4, 14.1.5, 14.6.2, 15.1.4, 16.1.4, 17.5.4, 18.5, 21.1.3, 22.5.7, 26.2.4.2, 29.3, 30.5
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Nietigheid / 5.1.5, 5.5.2, 6.2.2, 6.2.3, 8.1.7, 8.1.21, 9.1.24, 13.3.3, 13.5.4, 15.1.5,
16.1.9, 17.1.6, 18.5, 18.6.2, 22.5.7, 30.5
– partiële / 18.6.2
Notariële akte / 1.2.3, 1.3.3, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 5.1.2,
5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.10.1, 5.10.3, 10.3.7.14, 15.1.5, 16.1.9, 16.1.10, 17.4.1,
21.1.2, 22.5.5, 22.6.6, 26.4.4.2
Notariële akte van oprichting / 4.1.2, 4.1.4, 5.1.2
O
Omzetting / 1.2.8, 4.4.4, 5.4.4, 6.1.7, 7.4.1, 13.1, 13.2.1, 13.5.1, 15.1.1, 17.3.2, 17.3.3,
17.12.3, 18.2, 18.5, 19.2.1, 21.1, 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.2, 21.2.1, 21.2.2, 21.3,
21.3.1, 21.3.2, 21.3.3, 21.4, 21.5, 22.4.5, 22.5.4, 22.5.5, 22.6.1, 22.6.4, 22.6.9, 28.3,
29.3, 34.2.4
– besluit tot / 13.5.1, 21.1.2, 21.2.1, 21.2.2, 21.3.1, 21.5
Onaf hankelijkheid / 14.6
Onbekendheid met gepubliceerde gegevens / 1.2.6
Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) / 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.9, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.2, 1.7.4, 1.7.8, 3.1.2, 5.1.1, 7.2.2, 7.2.3,
7.2.4, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.3.1, 7.4.5, 8.1.1, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.24, 12.1.1, 12.1.9,
14.1.2, 16.1.1, 16.1.8, 18.2, 19.2, 20.2.1, 20.4.2, 21.4, 22.5.1, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.6,
22.6.9, 23.4.1, 25.1, 28.1, 28.2, 29.3, 34.1, 34.5
– toekomst van de / 34.5
Ondernemende en commerciële stichtingen en verenigingen / 1.7
Onderneming / 1.1.9, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.13, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8,
1.7.9, 1.7.10, 2.1.1, 4.3, 4.5.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.8, 4.7.9, 5.3, 5.5.1, 5.10.1, 5.10.2,
5.10.8, 8.1.4, 8.1.21, 9.1.4, 9.1.24, 10.3.2, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.7.9, 10.4.3, 10.5.3,
10.6.3, 11.1.8, 13.2.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.2.5, 14.5.4, 14.6.4, 14.6.6, 15.1.7, 16.1.11,
18.1, 18.2, 18.3.4, 18.6.1, 20.1, 20.2.1, 20.4.1, 21.5, 22.2, 22.3.4, 22.4.7, 22.6.5,
22.6.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4.2, 24.5, 24.6, 26.2.1, 27.1.1, 27.1.2, 27.1.5, 28.1, 28.2,
29.3, 30.2.1, 30.2.2, 30.2.3, 30.3, 30.4.1, 30.4.2, 30.4.3, 30.6, 31.2.1, 31.2.2, 31.2.2.1,
31.2.2.3, 31.2.3.1, 31.3.2, 32.3.6, 32.4.2, 32.4.3, 33.1, 33.2.2.1, 33.2.3.1, 33.4.3, 34.2,
34.2.2, 34.2.3
– begrip / 1.7.1, 1.7.4, 1.7.5, 14.1.4, 23.2, 34.2.4
– maatschappelijke / 2.1.1, 27.1.1, 27.1.2, 34.2
– raad / 1.1.9, 1.7.5, 1.7.10, 6.1.1, 7.1.1, 10.5.3, 14.1.4, 14.2.4, 18.2, 18.6.1, 20.1,
20.2.1, 20.2.2, 21.5, 22.3.4, 22.4.7, 22.5.5, 22.5.8, 22.6.6, 22.6.11, 27.2.4, 27.4.9,
27.5.5, 29.3, 30.2, 30.2.1, 30.2.2, 30.4.1, 30.6, 34.2.2
Ondernemers
– in een groep verbonden / 29.4
Onderwijs / 1.5.4, 1.7.5, 7.2.12, 13.2.2, 15.1.2, 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2.4, 27.4,
32.1.1, 34.1, 34.2.2
Onderwijsinstellingen / 1.5.4, 2.1.3, 23.4.2, 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3, 27.4.4, 27.4.5,
27.4.7, 27.5.4
Onderzoekers / 20.1, 20.3.1, 20.3.2, 20.4.1
One tier board / 10.2.1, 14.1.3, 14.4.1, 14.4.5, 14.6.2, 18.4, 19.3.5, 34.2.1
Onrechtmatige daad / 1.1.7, 1.7.9, 4.5.1, 5.5.1, 6.1.5, 7.2.4, 17.10, 17.10.3, 18.2,
22.4.2, 22.6.7, 24.19
Onrechtmatig handelen van een rechtspersoon / 17.10.1
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Ontbinding / 1.1.5, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.13, 1.6.3, 2.1.3, 2.1.5, 4.1.4,
4.2.1, 4.7.4, 4.8, 5.1.5, 5.2.1, 5.9, 5.10.4, 5.11, 6.1.7, 6.1.8, 7.4.1, 10.5.3, 13.1, 13.2.1,
13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.5.1, 14.5.6, 14.5.7, 15.1.1, 15.1.3, 16.1.1, 16.1.8, 17.5.4,
17.11.2, 17.11.5, 17.12.2, 17.12.3, 17.12.4, 17.12.5, 18.2, 18.3.1, 18.3.5, 18.5, 18.6.2,
18.6.3, 19.2.4, 20.1, 20.2.4, 20.4.2, 22.3.2, 22.3.3, 22.4.2, 22.4.4, 22.4.5, 22.6.2, 24.1,
24.2, 24.3, 24.4, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 25.1, 25.2, 25.3,
25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 26.1.3, 26.2.3.1, 26.2.9, 26.4.4.3, 28.3, 29.2, 34.2.2
– door het geheel ontbreken van leden / 25.6
– besluit / 24.2, 24.14, 25.1, 25.2, 25.3
– voorzien in de statuten / 24.3, 25.2
Ontslag / 1.1.4, 2.1.2, 2.1.8, 4.2.1, 4.6.1, 4.6.4, 5.2.1, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 6.1.7, 6.1.9,
8.1.1, 8.1.3, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.21,
9.1.1, 9.1.3, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.24, 10.3.6.7, 10.5.1,
10.5.3, 11.1.3, 11.1.7, 13.2.1, 13.2.2, 14.2.2, 14.3.1, 14.5.2, 18.2, 20.4.2, 26.1.3,
27.4.9, 27.5.5, 28.3, 29.2, 30.4.2, 30.6, 34.2.2
Ontzetting / 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.7, 13.2.1, 17.7.12, 17.7.13, 18.6.2, 19.2.3
– uit het lidmaatschap / 7.4.4, 13.2.1, 17.7.13
– gronden / 7.4.2
Openbaar Ministerie / 1.2.9, 1.6.3, 2.1.2, 2.1.8, 4.1.4, 4.6.3, 5.1.5, 8.1.6, 8.1.21,
9.1.24, 10.5.1, 10.5.4, 14.2.3, 14.3.1, 14.5.2, 15.1.3, 24.6, 24.7, 28.3, 34.2.2
Openbaar testament / 4.1.1, 4.1.3
Openbaarmaking / 1.2.2, 1.2.6, 1.2.13, 11.1.9, 12.1.9
Openbare orde / 1.2.10, 1.5.1, 3.1.3, 4.2.2, 4.5.1, 5.5.1, 14.3.1, 24.7, 26.2.4.2, 27.2.2,
34.2.2, 34.3, 34.3.3
– strijd met de / 4.5.1, 5.5.1, 24.7, 27.2.2, 34.2.2, 34.3.3
Oprichting / 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.13, 1.3.3, 1.3.5, 1.5.2, 2.1.2,
2.1.4, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.6.1, 4.7.3,
4.7.5, 4.8, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.8.1, 5.10.3, 5.11, 6.1.2, 7.1.3,
7.2.9, 8.1.2, 9.1.2, 10.3.2, 10.5.3, 15.1.3, 17.2.7, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 18.2, 18.5,
19.2.1, 22.1.4, 22.4.6, 22.5.2, 24.8, 28.1, 34.2.2
– gebreken / 4.1.4, 5.1.5, 18.5
Oproeping / 6.2.1, 13.3.3, 13.3.5, 13.4.7, 13.5.3, 13.5.4, 16.1.5
– termijn van / 13.3.4, 16.1.5
Opzegging / 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 13.2.1, 17.3.4, 17.6.3, 17.7.5, 17.7.7,
17.7.9, 17.7.10, 17.7.11, 17.7.12, 17.12.2, 17.12.4, 17.12.6, 17.12.8, 17.12.9, 18.6.2,
19.2.3, 22.1.5, 22.4.4
– aan het lid / 7.4.3
– bevoegdheid / 17.7.7
– door de vereniging / 7.4.1
– door het lid / 7.4.1, 17.7.9, 18.6.2, 19.2.3
– gronden / 7.4.1
Orga(a)n(en) / 1.1.4, 1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.11, 1.2.12, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.7,
1.6.2, 1.6.3, 1.7.6, 1.7.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 3.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.5.1,
5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.6.2, 5.8.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9,
6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2.1, 7.2.5, 7.2.11, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.3,
7.4.2, 7.4.7, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.16,
8.1.19, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15, 9.1.16, 9.1.19, 9.1.21, 9.1.24,
10.2.2, 10.3.5, 10.3.6.7, 10.3.7.6, 10.3.7.12, 10.4.3, 10.5.1, 10.6.1, 11.1.5, 11.1.8,

629

TREFWOORDENREGISTER

12.1.5, 12.1.8, 13.1, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.4.4, 13.5.2, 13.5.4, 14.1.2,
14.1.3, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4,
14.4.5, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 15.5.4, 14.5.6, 14.5.7, 14.6.1, 14.6.2, 14.6.3, 14.6.6,
15.1.2, 15.1.4, 15.1.5, 16.1.1, 16.1.4, 16.1.6, 17.1.6, 17.2.6, 17.3.6, 17.3.7, 17.3.7,
17.4.5, 17.5.4, 17.6.1, 17.6.2, 17.6.3, 17.6.4, 17.7.12, 17.7.13, 17.8.2, 17.8.3, 17.8.4,
17.9.1, 17.9.2, 17.9.3, 17.10.3, 17.11.4, 17.11.5, 17.12.11, 18.4, 18.6.1, 20.2.2, 20.2.3,
20.4.1, 20.4.2, 21.2.1, 21.3.1, 22.1.4, 22.1.5, 22.3.1, 22.3.2, 22.4.5, 22.4.6, 22.5.5,
23.3, 23.4.2, 24.2, 24.3, 24.5, 24.13, 24.17, 25.2, 26.1.3, 26.2.3.1, 26.2.4.3, 27.1.3,
27.1.4, 27.1.5, 27.4.3, 27.4.5, 27.4.9, 27.5.2, 27.6.5, 28.1, 28.2, 28.3, 29.2, 29.3, 29.4,
30.7, 32.2.2.1, 34.2.1, 34.2.1, 34.2.4, 34.3, 34.3.1, 34.3.2
Organisatie / 1.1.7, 1.1.9, 1.2.8, 1.2.11, 1.2.12, 1.3.3, 1.4.5, 1.7.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2,
3.2, 4.2.3, 4.5.1, 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.4, 5.5.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.2.1,
7.1.1, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.1, 7.3.1, 8.1.4, 8.1.21, 9.1.24, 10.2.1, 10.3.5, 10.4.3, 10.6.3,
11.1.4, 14.2.5, 14.5.4, 14.6.3, 14.6.4, 14.6.6, 14.6.7, 15.1.2, 16.1.2, 16.1.3, 17.1.1,
17.1.5, 17.1.6, 17.2.6, 17.3.3, 17.3.5, 17.3.7, 17.6.1, 17.6.2, 17.7.11, 17.11.1, 17.11.2,
17.11.5, 18.2, 18.5, 18.6.1, 21.1.1, 21.5, 22.1.1, 22.2, 22.4.5, 23.2, 26.1.3, 27.1.1,
27.1.4, 27.2.2, 27.2.3, 27.4.3, 27.4.6, 27.5.3, 28.3, 30.2.2, 30.4.2, 30.8, 31.2.2, 31.2.2.3,
31.2.3.1, 31.3.1, 31.3.4
Overdraagbaarheid / 18.6.2, 26.2.6, 33.2.1.2
Overdracht van vermogen / 22.4.5, 29.3
Overeenkomst(en) / 1.1.2, 3.1.6, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, 5.2.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.2, 7.2.2,
7.2.3, 7.2.4, 7.2.11, 7.3.2, 7.3.4, 7.4.5, 9.1.8, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.4, 11.1.7, 11.1.10,
12.1.8, 12.1.10, 12.1.12, 13.4.8, 14.3.2, 16.1.1, 17.3.5, 17.12.8, 18.2, 18.3.1, 18.3.3,
18.3.4, 18.3.6, 18.6.2, 19.2.3, 20.2.1, 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.6.1, 22.6.6, 22.6.7,
26.2.4.1, 26.2.4.2, 26.2.4.4, 26.3.3, 26.4.3, 27.1.3, 28.1, 28.2, 29.1, 29.2, 29.3, 30.4.2,
32.1.2.1, 32.4.2
P
Paritas creditorum / 24.15
Personele unie / 6.1.8, 22.3.2, 26.2.5, 27.2.3, 27.4.5, 29.2, 29.5
Predicaat ‘Koninklijke’ / 17.4.3
Prioriteitsaandelen / 29.2
Procedure / 1.1.7, 1.1.8, 1.2.12, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.4, 6.2.2, 7.4.3, 7.4.4,
9.1.13, 10.3.7.12, 10.5.4, 13.5.4, 14.5.3, 15.1.2, 15.1.5, 16.1.9, 17.3.5, 18.6.2, 20.4.1,
20.5, 21.1.2, 21.4, 22.4.1, 22.5.4, 22.5.5, 22.6.1, 22.6.6, 27.4.5, 27.4.9, 28.3, 29.3,
29.4, 30.7
Procesvertegenwoordiging / 1.1.8, 20.2.1
Procuratiehouder / 9.1.5, 11.1.1, 12.1.4, 14.4.3
Procureur-generaal / 10.5.3, 20.2.1, 20.3.2, 20.5
Publicatieregels / 1.2.2, 1.2.4
Q
Quorum / 13.3.3, 13.3.5, 13.3.6, 13.5.1, 13.5.4, 16.1.7, 21.2.1, 21.3.1
– eis / 9.1.6, 13.3.5, 15.1.4, 16.1.7
R
Raad van Advies / 7.1.2, 14.2.5, 26.2.3.1
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Raad van commissarissen / 1.1.9, 1.2.11, 1.6.3, 5.6.2, 6.1.7, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.5, 7.2.11,
7.3.3, 8.1.1, 8.1.7, 8.1.14, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.14, 9.1.21, 9.1.22, 9.1.23, 9.1.24, 10.4.3,
10.6.3, 12.1.5, 13.2.2, 13.3.2, 14.1.4, 14.2.3, 14.2.5, 14.2.5, 14.4.2, 14.4.4, 14.5,
14.5.1, 14.5.2, 14.5.4, 14.5.5, 14.5.6, 14.5.7, 14.6.5, 14.6.6, 14.6.7, 18.2, 18.3.6, 18.4,
18.6.1, 19.1, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4, 19.3.5, 20.2.2, 22.5.5, 23.3, 23.4.1, 23.4.2, 24.5,
27.1.1, 27.1.3, 27.1.5, 27.6.4, 29.2, 29.3, 30.3, 30.4.1, 30.6, 34.2.1
– evenwichtige verdeling in de / 19.3.4
– facultatieve / 14.5.1, 18.4
Raad van commissarissenmodel / 14.4.1, 14.4.4
Raad van toezicht / 1.6.3, 1.7.8, 4.2.1, 4.2.3, 6.1.7, 7.1.2, 8.1.5, 8.1.14, 8.1.21, 9.1.24,
10.3.3, 10.3.6.4, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.5, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.10, 12.1.10, 13.2.2, 14.1.3,
14.2.5, 14.4.2, 14.4.4, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.4, 14.5.6, 14.6.1, 14.6.5, 15.1.4, 18.6.1,
23.3, 26.2.3.1, 27.1.3, 27.2.2, 27.4.5, 27.4.7, 27.4.9, 27.5.2, 27.5.4, 27.5.5, 27.6.3,
27.6.4, 29.3, 30.7, 34.2.1
Raad van toezicht-model / 27.1.3, 27.1.5, 27.2.2, 27.4.3, 27.4.7, 27.5.2, 27.6.4
Rechter / 1.1.4, 1.2.9, 1.2.12, 1.6.3, 2.1.2, 2.1.5, 3.1.2, 3.1.6, 4.1.4, 4.4.2, 4.5.1, 4.6.3,
4.6.4, 5.1.5, 5.4.2, 5.5.1, 6.1.4, 6.1.11, 6.2.2, 7.1.5, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.11, 7.2.12, 7.3.1,
7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 8.1.1, 8.1.10, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.9, 9.1.12,
9.1.13, 9.1.14, 9.1.24, 10.2.2, 10.3.6.4, 10.3.7.4, 10.3.7.10, 10.3.7.11, 10.5.4, 13.5.4,
14.2.2, 14.2.4, 14.3.1, 15.1.3, 15.1.4, 18.5, 18.6.2, 20.1, 21.1.3, 21.3.1, 21.3.2, 21.5,
22.3.1, 22.3.2, 22.3.3, 22.4.5, 22.5.5, 22.5.7, 22.6.4, 22.6.6, 24.1, 24.6, 24.7, 24.8,
24.9, 24.11, 24.12, 24.14, 24.15, 24.17, 24.19, 25.1, 25.5, 26.1.3, 26.2.3.1, 28.2, 28.3,
29.1, 29.5, 32.1.1, 32.2.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.2
Rechterlijke machtiging / 10.5.1
Rechtsbevoegdheid
– beperkte / 1.1.9, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.13, 1.4.6, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4,
5.2.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.5, 10.3.2, 12.1.5, 17.2.7, 22.5.1, 22.6.1
– volledige / 1.1.9, 1.2.4, 1.2.13, 1.7.6, 1.7.7, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.6, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5,
5.2.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.5, 5.11, 16.1.9, 16.1.10,
16.1.11, 17.2.7, 21.1.1, 23.2, 27.6.1
Rechtshandeling
– meerzijdige / 1.3.3, 1.3.5, 3.1.4, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1, 7.2.9, 17.3.5,
18.5, 28.1
Rechtsperso(o)n(en) / 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.11, 1.2.12, 1.3.2,
1.3.3, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.6.3, 2.1.3, 3.1.2, 3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.6.2, 5.1.1, 5.8.1, 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.3, 7.2.4, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.8,
8.1.12, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.9, 9.1.24, 10.2.1, 10.3.5, 10.4.1, 10.4.3, 10.5.4,
10.6.3, 11.1.2, 11.1.8, 11.1.12, 12.1.1, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 13.3.1,
13.5.2, 14.1.1, 14.1.2, 14.2.5, 14.4.2, 14.5.4, 14.5.5, 14.6.4, 17.7.6, 17.8.3, 17.8.4,
17.9.5, 17.10.1, 17.10.2, 17.13.1, 18.2, 18.4, 19.2.1, 20.1, 20.2.1, 20.2.2, 21.1.1,
21.1.2, 21.1.3, 22.1.1, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.2, 22.3.1, 22.4.1, 22.4.2, 22.4.3,
22.4.6, 22.4.7, 22.5.1, 22.5.2, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.5, 22.5.6, 22.5.7, 22.5.8, 22.6.1,
22.6.2, 22.6.3, 22.6.4, 22.6.5, 22.6.6, 22.6.7, 22.6.8, 22.6.9, 23.3, 23.4.2, 24.1, 24.2,
24.3, 24.4, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.13, 24.14, 25.5, 25.6, 25.8, 26.1.3, 27.1.1,
27.1.2, 27.1.3, 27.1.5, 27.4.1, 27.4.2, 27.4.6, 27.5.1, 27.5.2, 28.1, 28.3, 29.1, 29.2,
29.3, 29.4, 31.1
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–

privaatrechtelijke / 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.9, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 6.1.2, 23.3, 24.4,
24.13
– publiekrechtelijke / 1.1.3
– verboden / 1.2.1, 1.2.10, 24.1, 24.7, 25.5
Rechtspersoonlijkheid / 1.1.3, 3.1.6, 5.1.1, 6.1.5, 7.1.2, 7.2.7, 7.2.8, 10.3.4, 13.6,
14.2.2, 17.1.2, 17.1.6, 17.2.4, 17.2.5, 17.2.7, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.5.2, 17.7.2,
17.7.8, 17.8.3, 17.8.4, 17.8.5, 17.9.4, 17.11.5, 17.12.11, 18.2, 22.3.4, 27.4.1, 28.1
– verbod van / 17.2.5
Rechtsverhouding / 5.1.3, 7.2.2, 8.1.11, 9.1.9, 17.3.1, 17.3.5, 22.6.6, 26.2.4.3, 26.2.5,
26.4.4.1, 27.1.2
– overgang / 22.6.6
Redelijkheid / 1.2.11, 1.4.6, 2.1.8, 3.1.2, 4.7.5, 5.6.2, 5.7.2, 5.10.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,
6.1.11, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.5, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.11, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.3, 7.4.2, 7.4.4, 8.1.19,
8.1.21, 9.1.19, 9.1.24, 10.2.2, 10.2.2, 10.5.1, 10.6.1, 11.1.7, 12.1.7, 12.1.9, 13.3.3,
13.3.4, 13.3.5, 13.4.1, 13.4.3, 14.1.5, 14.6.3, 16.1.5, 17.1.6, 17.5.4, 17.6.2, 17.12.6,
20.2.2, 22.4.5, 22.6.4, 24.17, 25.8, 28.3, 30.4.3, 30.4.3, 31.2.3.2
Reëel vermogen / 2.1.4
Referendum / 13.5.5
Registratie / 10.5.4, 11.1.9, 12.1.9
Reglement / 4.2.3, 4.6.1, 5.2.4, 5.2.4, 5.8.1, 5.8.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.2,
7.1.4, 7.1.6, 7.2.5, 7.2.11, 14.2.2, 14.4.3, 14.4.5, 14.5.2, 14.5.4, 14.6.6, 16.1.1, 16.1.2,
17.2.1, 17.2.6, 17.6.4, 18.6.2, 26.2.5
Reglementen / 4.2.1, 4.2.3, 5.2.4, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6,
7.2.2, 7.3.1, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 13.4.1, 13.5.4, 14.1.1, 14.2.1, 14.6.3, 14.6.6,
15.1.2, 16.1.2, 17.1.3, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.4, 17.2.6, 17.3.2, 17.3.5, 17.3.7, 17.4.2,
17.6.1, 17.6.4, 17.11.1, 17.11.2, 17.11.3, 17.11.4, 17.12.2, 17.12.6, 27.1.2
– extern vastgestelde / 7.1.6
– interne / 7.1.6, 27.1.2
Rekening / 24.16
Ring / 17.1.1
Royement / 7.4.1, 7.4.2
S
Samenwerking / 22.1
– contractuele / 22.1.1, 22.1.2
– stichting / 22.1.4
Schenking / 4.8, 26.4.3, 26.4.4.1, 26.4.4.2, 31.4, 32.1.2.1, 32.2.2.2, 32.2.4, 32.3.2,
32.3.6
Schorsing / 2.1.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.8.2, 7.3.1, 7.4.7, 8.1.14, 9.1.14, 9.1.22, 10.5.3, 13.2.1,
13.3.1, 13.4.7, 14.5.2, 14.5.6, 14.5.7, 17.6.3, 20.2.3, 20.4.2
Schuldeisersverzet / 22.5.5
Sectie / 17.1.1, 17.2.6
Splitsing / 1.1.5, 1.1.9, 3.1.6, 7.2.9, 7.4.1, 13.1, 13.2.1, 14.5.6, 14.5.7, 15.1.1, 16.1.1,
17.2.6, 18.4, 19.2.3, 21.1.1, 21.1.3, 21.3.2, 21.3.2, 22.1.1, 22.1.3, 22.4.1, 22.4.3,
22.5.1, 22.5.5, 22.6.1, 22.6.2, 22.6.3, 22.6.4, 22.6.5, 22.6.6, 22.6.7, 22.6.8, 22.6.9,
22.6.10, 22.6.11, 26.1.2, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 31.2.3.1, 31.3.6.2, 31.5
– afsplitsing / 21.3.2, 22.4.1, 22.6.1, 22.6.2, 22.6.3, 22.6.4, 22.6.7
– akte van / 7.2.10, 22.6.2, 22.6.6, 22.6.9
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– in faillissement / 22.6.5
– positie van de werknemers bij / 22.6.11
– procedure voor de / 22.6.6
– vernietiging van de / 22.6.10
– voorstel tot / 22.6.6, 22.6.11
– zuivere / 22.6.1, 22.6.2, 22.6.6, 22.6.7
Staat / 1.1.3, 5.9, 7.2.4, 10.5.4, 22.4.5, 22.6.4, 24.17, 25.8
– van baten en lasten / 1.6.3, 7.1.2, 7.3.2, 13.2.1, 13.3.2, 14.2.3, 17.9.1, 23.3,
23.4.1, 23.5, 32.1.1, 34.2.3
Staatscourant / 4.7.8, 5.10.8, 20.3.2, 24.6, 24.13
Statuten / 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.12, 1.3.2, 1.3.3,
1.3.5, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3, 1.7.3, 1.7.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.8, 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4.1,
4.4.3, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.1.5, 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.7.1, 5.7.2,
5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.10.2, 5.10.3, 5.11, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8,
6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.2.1, 6.2.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2.2,
7.2.4, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10,
8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.1.7, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.21, 9.1.22, 9.1.24, 10.2.1,
10.3.2, 10.3.7.6, 10.3.7.14, 10.4.2, 10.4.3, 10.5.1, 10.5.3, 10.6.2, 10.6.3, 11.1.2, 11.1.3,
11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.11, 11.1.12, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.9, 12.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4,
13.3.5, 13.3.6, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.5, 13.4.6, 13.4.7, 13.5.1, 13.5.4,
13.5.5, 13.6, 14.1.1, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.1,
14.4.2, 14.4.3, 14.4.5, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.5, 14.5.6, 14.5.7, 14.6.3,
14.6.6, 14.6.7, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 16.1.1, 16.1.2,
16.1.3, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.10, 16.1.11, 17.1.3, 17.1.6, 17.2.1,
17.2.2, 17.2.4, 17.2.6, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.5, 17.3.6, 17.3.7, 17.4.1, 17.4.2, 17.4.4,
17.4.5, 17.5.4, 17.6.1, 17.6.2, 17.6.3, 17.6.4, 17.7.2, 17.7.3, 17.7.4, 17.7.6, 17.7.7,
17.7.10, 17.7.12, 17.7.13, 17.8.3, 17.8.4, 17.9.2, 17.10.2, 17.11.1, 17.11.2, 17.11.3,
17.11.4, 17.11.7, 17.12.2, 17.12.4, 17.12.6, 17.12.8, 17.12.9, 17.12.10, 17.12.11,
17.13.2, 18.2, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.5, 18.3.6, 18.4, 18.5, 18.6, 18.6.1, 18.6.2,
18.6.3, 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 20.2.1, 20.2.2, 20.4.2, 21.1.1, 21.1.2,
21.2.1, 21.3.1, 21.3.2, 22.1.4, 22.1.5, 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3, 22.4.2, 22.4.4, 22.4.5,
22.4.6, 22.5.5, 22.5.6, 22.6.6, 22.6.9, 23.4.1, 23.4.2, 24.1, 24.2, 24.3, 24.7, 24.9,
24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 25.1, 25.2, 25.8, 26.1.3, 26.2.3, 26.2.3.1,
26.2.4.2, 26.2.4.4, 26.2.5, 26.2.8, 26.2.9, 26.2.10, 26.3.3, 27.1.2, 27.1.5, 27.2.2, 27.4.5,
27.4.7, 27.5.2, 27.5.5, 28.3, 29.2, 29.3, 29.4, 30.7, 31.2.2.3, 32.1.1, 32.2.1, 32.2.2.1,
32.4.2, 33.2.1.2, 34.2.2
– beperkingen betreffende wijziging van de / 16.1.3
– deponering van de gewijzigde / 15.1.7, 16.1.11
– inhoud van de / 4.2.1, 5.1.4, 5.2.1, 17.3.6
Statutenwijziging / 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.13, 1.6.3, 2.1.3, 2.1.5, 3.1.4, 4.2.1, 5.2.1,
5.7.2, 6.1.8, 13.1, 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.5.1, 14.5.6, 14.5.7, 15.1, 15.1.2,
15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 16.1, 16.1.1, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6,
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16.1.7, 16.1.8, 16.1.9, 16.1.10, 16.1.11, 17.12.8, 20.2.3, 21.1.2, 21.2.1, 21.3.1, 21.4,
22.1.5, 22.3.1, 22.3.2, 22.5.5, 25.3, 25.8, 29.2, 29.3, 30.4.2
– deponering van de / 15.1.7
– deponering van het voorstel tot / 16.1.6
– verbod tot / 15.1.3
Stemmen
– aantal / 7.2.7, 13.3.1, 13.3.2, 13.4.1, 13.4.4, 13.5.1, 15.1.4
– algemene / 13.5.1, 16.1.3, 16.1.5, 16.1.7
– bij volmacht / 13.4.6
– elektronisch / 13.4.7
– meerderheid van / 8.1.19, 9.1.19, 13.5.1, 16.1.7
Stemrecht / 1.6.3, 1.7.2, 7.2.5, 7.4.7, 13.3.1, 13.3.6, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3,
13.4.4, 13.4.7, 13.5.1, 13.6, 17.13.2, 26.2.4.4, 26.2.8, 29.2, 29.3
– voor niet-leden / 7.2.5, 13.4.4,18.6.1
Stichting(en) / 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.9, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.11, 1.2.13, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3,
1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.8, 4.7.9,
4.8, 5.1.5, 5.4.3, 5.10.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10,
6.1.11, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 7.2.4, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8,
8.1.10, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.24,
10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.6.1, 10.3.6.2, 10.3.6.4,
10.3.6.5, 10.3.6.7, 10.3.7, 10.3.7.1, 10.3.7.2, 10.3.7.4, 10.3.7.5, 10.3.7.6, 10.3.7.7,
10.3.7.9, 10.3.7.12, 10.3.7.13, 10.3.7.14, 10.4.2, 10.4.3, 10.5.1, 10.5.3, 10.6.1, 10.6.2,
10.6.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10,
11.1.11, 12.1.4, 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3,
14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 14.4.5, 14.5, 14.5.1, 14.5.2,
14.5.3, 14.5.4, 14.5.5, 14.5.6, 14.6.2, 14.6.3, 14.6.4, 14.6.5, 14.6.6, 14.6.7, 15.1.1,
15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.7, 18.2, 18.3.1, 19.1, 19.2.1, 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4, 20.1,
20.2.1, 20.4.2, 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.2.2, 21.3, 21.3.1, 21.3.2, 21.3.3, 21.4, 21.5,
22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.2, 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3, 22.3.4, 22.4.1,
22.4.2, 22.4.5, 22.4.6, 22.4.7, 22.5.1, 22.5.4, 22.5.5, 22.5.7, 22.5.8, 22.6.1, 22.6.2,
22.6.4, 22.6.6, 22.6.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.4.2, 23.5, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4,
24.5, 24.6, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 25.1, 25.2,
25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3, 26.1.4, 26.2.1, 26.2.3, 26.2.3.1, 26.2.4.1,
26.2.4.2, 26.2.4.3, 26.2.4.4, 26.2.4.5, 26.2.5, 26.2.6, 26.2.7, 26.2.8, 26.2.9, 26.2.10,
26.3.1, 26.3.2, 26.3.3, 26.4, 26.4.1, 26.4.3, 26.4.4.1, 26.4.4.2, 26.4.4.3, 27.1.1, 27.1.2,
27.1.5, 27.2.1, 27.2.3, 27.4.1, 27.4.2, 27.4.5, 27.4.6, 27.4.7, 27.4.8, 27.4.9, 27.5.1,
27.5.4, 27.6.1, 27.6.4, 27.6.5, 28.1, 28.2, 28.3, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1,
30.2.1, 30.2.2, 30.3, 30.4.1, 30.4.2, 30.6, 30.7, 31.1, 31.2.1, 31.2.2, 31.2.2.2, 31.2.2.3,
31.2.3.1, 31.2.3.2, 31.2.4, 31.3, 31.3.1, 31.3.2, 31.3.3, 31.3.4, 31.3.6, 31.3.6.2, 31.4,
31.5, 32.1, 32.1.1, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 32.1.3, 32.1.4, 32.2, 32.2.1, 32.2.2.1, 32.2.2.2,
32.2.3, 32.2.4, 32.3, 32.3.1, 32.3.5, 32.3.6, 32.3.7, 32.4, 32.4.1, 32.4.2, 34.1, 34.2,
34.2.1, 34.2.2, 34.2.3, 34.2.4, 34.2.5, 34.3, 34.3.1, 24.3.2
– commerciële / 1.7.1, 1.7.2, 1.7.8, 4.7.8, 8.1.21, 9.1.24, 10.3.1, 10.3.5, 10.3.6.4,
10.3.7, 10.3.7.9, 10.4.2, 10.6.1, 10.6.2, 15.1.7, 23.2, 23.4.2, 29.4, 34.2
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– concernstichting / 6.1.9
– Europese stichting / 34.2.5
– familiestichting / 2.1.6, 14.1.3, 24.10, 28.2, 32.3.5
– niet-commerciële / 10.3.5, 10.3.7.12, 10.3.7.14
– onder titel 9 vallende / 23.2, 23.4, 23.4.2
– ondernemende / 1.7.1, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.8,
– overheids- / 6.1.10, 28.2, 34.2
– overheidstoezicht op / 34.2.2
– satellietstichting / 29.3
– steunstichting / 2.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 24.2, 31.4, 32.1.1, 32.2.2.1, 32.2.2.2, 32.2.4,
– toekomst van de / 34.2
Stichting Administratiekantoor (STAK) / 1.7.2, 26.1.1, 26.2, 26.2.3.1, 26.2.4.5, 26.2.5,
26.2.9, 29.2, 32.4
Stichting woningbouwcorporatie / 11.1.5
Stoffelijke behoeften / 1.3.5, 1.4.2, 3.1.2, 7.2.4, 18.3.1, 18.3.2
Structuurregeling / 14.1.4, 14.5.1, 18.2, 18.3.6, 34.4
Structuurregime / 12.1.9, 18.3.6, 18.6.1
Surseance / 18.6.2, 22.6.5
Surseance van betaling / 13.2.1, 20.1, 22.5.4, 22.6.5, 30.4.2
T
Taakomschrijving / 7.1.2, 14.5.4
Taakvervulling
– behoorlijke / 10.3.7.12, 34.2.1
Taal / 4.1.1, 4.3, 5.1.2, 5.3
Tegenstrijdig belang / 3.2, 4.2.1, 8.1.1, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.17, 9.1.24, 10.2.1, 10.4.1,
10.4.2, 11.1.8, 12.1.8, 14.1.5, 14.2.5, 14.5.6, 14.6, 14.6.3, 14.6.4, 14.6.5, 14.6.6,
14.6.7, 19.3.1, 19.3.3, 34.2.1, 34.3.1,
– regeling / 5.2.1, 8.1.21, 9.1.24, 10.4.3, 10.6.3, 12.1.8, 14.6.4, 14.6.5, 14.6.6,
14.6.7, 19.3.3, 34.2.1, 34.3.1
Terinzagelegging / 13.3.3, 16.1.6, 22.5.5, 22.6.6
Terugwerkende kracht / 8.1.10, 9.1.12, 15.1.6, 16.1.10, 18.6.2, 26.4.4.3
Testament / 1.3.3, 3.1.6, 4.1.1, 4.1.3, 4.6.2, 17.7.6
Toelating / 1.3.4, 1.6.3, 7.2.4, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 13.2.1,
17.2.6, 17.3.7, 17.7.2, 17.7.3, 17.12.11, 27.1.1, 27.5.2
– beleid / 7.2.11
Toerekening / 11.1.1, 12.1.1, 17.8.1, 17.8.2, 17.8.4, 17.8.5, 17.10.3, 17.10.2, 32.3.3,
32.3.5, 33.2.2.1
– aan de hoofdvereniging / 17.8.2
– aan een afdeling-rechtspersoon / 17.8.4
– via de hoofdvereniging aan een of meer van haar afdelingen-rechtspersoon /
17.10.3
– via een afdeling aan de hoofdvereniging / 17.10.2
Toetreding / 7.1.6, 7.2.4, 7.2.9, 7.2.10, 17.3.2, 17.3.5, 17.7.1, 17.12.11, 18.6.2, 19.2.3
Toezicht / 1.1.4, 1.2.8, 1.6.3, 1.7.2, 2.1.2, 2.1.8, 3.2, 5.1.5, 6.1.1, 6.1.7, 7.1.2, 8.1.1,
8.1.20, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.20, 9.1.24, 10.2.1, 10.3.6.4, 10.5.1, 10.6.2, 10.6.3, 13.2.1,
13.2.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.2.1, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.2, 14.4.5, 14.5.4, 14.5.5,
14.6.6, 14.6.7, 17.9, 17.9.2, 17.9.5, 18.4, 18.6.1, 19.1, 19.2.5, 19.3.1, 19.3.4, 20.1,
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20.2.2, 20.3.1, 21.1.3, 23.3, 23.4.2, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4, 27.1.5, 27.2.2, 27.2.3,
27.3.2, 27.4.3, 27.4.4, 27.4.5, 27.5.2, 27.5.3, 27.5.4, 27.6.2, 27.6.3, 27.6.4, 28.3,
34.2.1, 34.2.2, 34.3, 34.3.1, 34.4
– extern / 14.3, 14.3.2, 27.1.2, 27.4.4, 27.5.3, 27.6.3, 34.3, 34.3.1
– intern / 6.1.1, 13.2.2, 14.1.3, 14.2, 14.2.1, 14.2.5, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4, 27.2.2,
27.2.3, 27.3.2, 27.4.3, 27.4.4, 27.4.5, 27.5.2, 27.5.4, 27.6.2, 27.6.3, 27.6.4, 34.2.1
– op het ‘bestuur’ van een afdeling-niet-rechtspersoon / 17.9
Toezichthoudende functies
– maximumaantal / 14.6.2
Toezichthoudend orgaan / 1.2.4, 2.1.1, 2.1.8, 4.2.1, 4.2.3, 5.2.1, 6.1.1, 7.1.2, 8.1.7,
8.1.21, 9.1.24, 10.3.5, 10.3.6.7, 10.3.7.12, 10.4.3, 11.1.8, 12.1.8, 13.2.1, 13.2.2, 13.5.4,
14.1.2, 14.1.3, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.5, 14.4.1, 14.4.4, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.4, 14.6.1,
14.6.2, 14.6.3, 14.6.6, 17.9.3, 18.6.1, 20.2.2, 27.4.3, 27.4.5, 27.5.2, 29.2, 29.4, 34.2.1,
34.3.1
Transparantie / 14.1.5, 26.2.6, 27.2.2, 27.6.2, 32.3.2, 32.4.1, 34.2, 34.2.3, 34.3
Tussenholding / 18.3.4, 18.5
Tweede vergadering / 13.3.5
Twee-handtekeningen-clausule / 11.1.5, 12.1.5
U
Uitkeringsverbod / 2.1.6, 6.1.1, 18.1, 25.1, 26.1.3, 26.2.4.3, 26.4.3, 28.1, 28.2, 28.3,
34.2.4
Uittreedvoorwaarde / 18.6.2
Unanimiteit / 16.1.7, 34.2.5
V
Vakvereniging / 20.1, 20.2.1, 29.4
Vennootschapsbelasting / 1.7.5, 10.3.5, 14.1.4, 18.1, 18.2, 18.4, 24.5, 31.1, 31.2,
31.2.1, 31.2.2, 31.2.2.3, 31.2.3.2, 31.2.4, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 32.1.4, 32.2.1, 32.2.2.1,
32.2.2.2, 32.2.4, 32.4.1, 32.4.3, 33.1, 33.1.1, 33.2.1.1, 33.3, 33.3.1, 33.3.2, 33.3.3,
33.4.2, 33.4.3, 34.2.1
Verantwoording / 3.1.6, 6.1.7, 7.3.2, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.16, 8.1.21, 9.1.24, 10.2.2, 10.3.2,
10.5.2, 13.1, 14.1.1, 14.1.3, 14.2.4, 14.6.2, 14.6.3, 17.9.3, 22.6.6, 23.1, 23.3, 23.4,
23.4.2, 24.16, 27.1.3, 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3, 27.4.7, 27.5.2
Vereffenaar(s) / 5.9, 7.4.1, 18.2, 18.5, 18.6.3, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18,
24.19, 25.7, 25.8
– taken van de / 24.15
Vereffening / 1.1.9, 1.4.2, 4.2.1, 7.4.1, 17.11.2, 17.11.5, 17.12.2, 17.12.3, 17.12.4,
17.12.5, 18.2, 18.6.3, 22.4.2, 22.4.4, 22.4.5, 22.5.4, 22.6.2, 22.6.5, 24.1, 24.2, 24.4,
24.13, 24.15, 24.16, 24.18, 24.19, 25.1, 25.7, 25.8, 26.1.3
– einde / 24.18
– fase / 24.1, 25.1
– heropening / 24.19
– van het vermogen / 24.1, 24.13
Vereniging(en) / 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.9, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.6, 1.6.1, 1.6.2,
1.6.3, 1.6.4, 1.7, 1.7.1, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.9, 1.7.10, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.1.8, 3.1.1, 3.1.2,
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3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2, 4.1.2, 4.7.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 5.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2,
5.7.1, 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.9, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6,
5.10.8, 5.11, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
7.1.6, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.3.1,
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 8.1.1, 8.1.12, 8.1.21, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,
9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.17, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.21,
9.1.23, 9.1.24, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.6.1,
10.3.6.2, 10.3.6.4, 10.3.7, 10.3.7.1, 10.3.7.2, 10.3.7.4, 10.3.7.5, 10.3.7.6, 10.3.7.7,
10.3.7.9, 10.3.7.12, 10.3.7.13, 10.3.7.14, 10.4.2, 10.4.3, 10.5.2, 10.5.3, 10.6.1, 10.6.2,
10.6.3, 11.1.7, 11.1.8, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8,
12.1.9, 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 13.1, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.5,
13.3.6, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.7, 13.4.8, 13.5.1, 13.5.3, 13.5.5, 13.6, 14.1,
14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.2,
14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 14.4.5, 14.5, 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.5, 14.5.7,
14.6.3, 14.6.4, 14.6.5, 14.6.7, 15.1.4, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.6, 16.1.7,
16.1.8, 16.1.9, 16.1.10, 16.1.11, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.5, 17.1.6, 17.2.1, 17.2.2,
17.2.3, 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6, 17.2.7, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.7,
17.4.1, 17.4.2, 17.4.5, 17.5.1, 17.6.2, 17.7.1, 17.7.5, 17.7.10, 17.7.12, 17.7.13, 17.9.1,
17.9.2, 17.9.4, 17.11.1, 17.11.4, 17.11.5, 17.12.4, 17.12.8, 17.13.1, 17.13.2, 18.1,
18.2, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.4, 18.5, 18.6.1, 19.2, 19.2.1, 19.3.3, 20.1, 20.2.1,
20.2.3, 20.4.2, 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.2, 21.2.1, 21.2.2, 21.3.3, 21.4, 21.5, 22.1.1,
22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.2, 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3, 22.3.4, 22.4.1, 22.4.2,
22.4.4, 22.4.5, 22.4.6, 22.4.7, 22.5.1, 22.5.2, 22.5.3, 22.5.4, 22.5.5, 22.5.6, 22.5.8,
22.6.1, 22.6.2, 22.6.3, 22.6.4, 22.6.6, 22.6.9, 22.6.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.4.1,
23.4.2, 24.4, 24.6, 24.8, 24.17, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 26.2.4.3, 27.1.1,
27.1.2, 27.1.4, 27.1.5, 27.2.1, 27.2.2, 27.2.3, 27.4.1, 27.4.2, 27.5.1, 27.6.1, 27.6.4,
27.6.5, 28.1, 28.2, 28.3, 30.2.2, 30.3, 30.4.1, 30.4.2, 30.6, 30.7, 31.1, 31.2.1, 31.2.2,
31.2.2.2, 31.2.2.3, 31.2.3.1, 31.2.4, 31.3.1, 31.3.2, 31.3.3, 31.3.4, 31.3.6, 31.4, 31.5,
32.1, 32.1.1, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 32.1.3, 32.1.4, 32.2, 32.2.1, 32.2.2.1, 32.2.2.2, 32.2.3,
32.2.4, 34.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.3, 34.3.1, 34.3.2, 34.5
– commerciële / 5.5.1, 8.1.21, 9.1.24, 10.3.5, 23.4, 23.4.1
– Europese / 34.3.3, 34.5
– informele / 1.1.9, 1.7.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.10.5,
7.1.3, 10.3.2, 10.3.7.14, 12.1.5, 12.1.9, 12.1.12, 17.4.1, 17.5.1, 21.1.1, 27.2.2
– kenmerken van de / 3.1.1, 3.1.2, 28.1
– koppeling uitgaande van een bestaande / 17.3.5
– materiële kenmerken van de / 3.1.2
– met een beperkte rechtsbevoegdheid / 1.2.3, 5.1.1
– niet-commerciële / 10.3.5, 23.4, 23.4.1, 34.3.2
– onder titel 9 vallende / 23.4, 23.4.2
– toekomst van de / 34.3
– van eigenaars / 1.1.1, 1.1.3, 1.3.4, 7.2.8
– verschillen tussen stichting en / 1.6
Vergaderrechten / 19.3.1, 26.2.3, 26.2.5, 26.2.8
Vermogen
– beklemd / 21.3.2
– klem / 21.3.2, 22.4.5, 22.5.5, 22.6.4, 29.3
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– onvoldoende / 2.1.5, 24.11
– vorming / 4.8, 5.11
Vernietigbaar / 5.2.4, 6.2.2, 8.1.3, 9.1.3, 10.2.2, 11.1.11, 12.1.11, 13.3.3, 13.3.4,
13.5.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.6.5, 16.1.5, 17.5.4, 26.2.3.1, 26.2.4.2
Vernietiging / 1.2.7, 5.5.2, 6.2.2, 6.2.3, 7.2.6, 7.4.3, 7.4.4, 8.1.12, 9.1.9, 9.1.13, 10.2.2,
10.3.7.12, 10.5.2, 10.5.3, 13.3.3, 13.5.4, 14.1.5, 14.6.5, 15.1.4, 16.1.5, 20.4.2, 21.1.3,
22.4.5, 22.5.7, 22.6.10, 26.4.4.1, 29.3
– van een besluit / 6.2.3, 20.4.2
Verpanding / 18.6.2
Verrekening / 18.6.3, 33.2.3
Verslag / 20.3.2
Vertegenwoordigen / 1.1.8, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.12, 1.7.7, 4.7.2, 4.7.8, 5.10.2, 5.10.8,
6.2.3, 8.1.8, 8.1.21, 9.1.10, 9.1.24, 10.4.2, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.9, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.12, 13.4.2, 14.6.5, 14.6.7, 17.7.7, 17.7.10, 17.8.2,
18.6.1, 27.1.3, 27.4.9, 32.4.2, 33.2.2.2
Vertegenwoordiger / 1.2.7, 3.1.7, 7.2.6, 8.1.8, 9.1.10, 11.1.1, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.10,
12.1.1, 12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.9, 12.1.10, 13.4.3, 26.2.3.1, 33.4.3
Vertegenwoordiging / 1.1.8, 1.2.2, 1.2.4, 4.2.1, 4.7.2, 4.7.5, 5.2.1, 5.10.2, 8.1.2, 9.1.2,
10.4.2, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10,
11.1.11, 11.1.12, 21.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9,
12.1.10, 12.1.11, 12.1.12, 13.3.1, 14.6.6, 16.1.7, 18.1, 18.6.1
– onbevoegde / 11.1.10, 12.1.10
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
– algemene / 11.1.2, 11.1.5, 11.1.7, 12.1.1, 12.1.5
– in geval van aanwezigheid van een of meer afdelingen-niet-rechtspersonen /
17.8.3
– schijn van / 11.1.10, 12.1.10
– uit de wet voortvloeiende beperkingen van de / 11.1.5, 11.1.7, 12.1.7
Verweerschrift / 20.2.2
Verzekeringsbedrijf / 1.3.5, 18.3.1, 19.2, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.5, 19.3.5, 34.5
Verzekeringsovereenkomst(en) / 1.3.5, 7.2.4, 7.2.10, 7.4.5, 18.2, 19.2, 19.2.2, 19.2.3,
19.3.5, 34.5
Verzetrecht / 22.5.5, 22.6.6
Volmacht / 4.1.2, 4.7.2, 4.7.5, 5.1.2, 5.10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7, 11.1.12, 12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.9, 12.1.12, 13.3.1, 13.3.6,
13.4.6, 14.4.3, 16.1.3, 17.12.11, 26.2.4.5, 27.4.8
– statutaire / 11.1.4, 11.1.6, 12.1.4
Voordeel / 1.2.3, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.6, 4.2.3, 5.2.4, 8.1.21,
9.1.24, 10.3.2, 11.1.3, 12.1.3, 17.1.1, 18.2, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.4, 18.3.5, 18.6.2,
22.1.3, 23.2, 26.2.8, 27.4.6, 28.1, 31.2.2.3, 32.1.2.1, 32.1.2.2
Voorovereenkomst / 5.1.1
Voorwaarde(n) / 1.2.7, 1.4.2, 1.5.4, 1.7.5, 4.5.2, 5.6.2, 6.1.6, 6.1.9, 7.1.6, 7.2.12, 7.4.5,
10.3.5, 10.3.6.1, 10.3.7.2, 10.3.7.3, 10.5.3, 11.1.5, 11.1.10, 12.1.5, 12.1.10, 13.2.1,
13.3.3, 13.4.7, 14.3.2, 14.5.4, 17.2.4, 17.2.6, 17.3.1, 17.3.6, 17.8.3, 17.12.8, 18.1,
18.2, 18.3.3, 18.6.1, 18.6.2, 19.2.2, 20.1, 20.2.2, 21.1.1, 22.1.1, 22.3.1, 22.4.5, 22.5.4,
22.6.4, 22.6.5, 22.6.9, 23.4.2, 24.17, 26.2.4.1, 26.2.4.3, 26.2.4.4, 26.2.7, 26.3.3, 26.4.1,
26.4.2, 26.4.3, 26.4.4.2, 26.4.4.3, 27.2.2, 27.3.2, 27.4.2, 27.4.5, 27.5.2, 27.5.4, 27.6.2,
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30.4.1, 30.4.2, 30.4.3, 31.1, 31.3.4, 31.3.6, 32.1.1, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 32.1.4, 32.2.1,
32.2.2.1, 32.2.2.2, 32.3.1, 32.3.5, 32.3.6, 32.4.2, 33.1.2, 33.2.3.1, 33.3.1
– ontbindende / 26.4.4.2, 26.4.4.3
Vrijheid van toetreding / 18.6.2
Vrijheid van uittreding / 7.4.5, 18.6.2
Vrijwaring / 10.3.4
Vruchtgebruik / 18.6.2, 26.1.2
W
Wanbeheer / 2.1.8, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.21, 9.1.24, 10.5.1, 14.3.1, 22.3.2, 27.4.4
Wanbeleid / 8.1.15, 9.1.15, 10.5.3, 20.1, 20.4.1, 24.5, 34.2.2
Wet / 6.1.2, 7.1.3
Wet bestuur en toezicht / 10.2.1, 10.4.3, 14.6.4, 19.1, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4,
34.2.1, 34.4
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen / 2.1.1, 3.2, 5.2.1, 10.2.1, 10.3.7.14, 10.4.3,
13.2.2, 17.9.5, 19.1, 27.1.1, 27.1.3
Wet controle op rechtspersonen 2010 / 34.2.2
Wet op de ondernemingsraden (WOR) / 1.7.1, 1.7.5, 1.7.10, 6.1.1, 10.5.3, 14.1.4,
18.4, 24.5, 27.2.4, 27.4.9, 27.5.2, 27.5.5, 27.6.5, 29.4, 30.1, 30.2.1, 30.2.2, 30.2.3,
30.6, 30.7, 30.8, 34.2.2
Wet op Stichtingen / 1.7.3, 28.1, 28.2, 34.2
Wettelijke beperkingen van de bestuursbevoegdheid / 11.1.5, 12.1.5
Wettelijke boekhoudverplichting / 17.9.4
Wettelijke omschrijving / 1.2.8, 12.13, 1.3, 1.4.1, 1.6.3, 4.8, 5.1.5, 14.6.4, 18.3.1,
18.3.3, 18.3.6, 18.5, 19.2.1, 19.2.2, 19.3.5, 24.9, 26.1.3, 28.3, 29.2, 34.5
Wilsgebrek / 4.1.4, 5.1.5
Winst / 1.1.4, 1.3.3, 1.4.2, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.6, 1.7.8, 2.1.1, 2.1.6, 3.1.2,
3.1.3, 4.5.1, 5.5.1, 10.3.2, 10.3.5, 18.1, 18.2, 18.3.2, 18.6.3, 23.4.2, 26.2.4.3, 26.2.5,
27.1.1, 27.4.2, 28.1, 28.2, 28.3, 29.3, 31.2.2, 31.2.2.3, 31.2.3.1, 31.2.3.2, 31.2.4,
31.3.4, 32.1.2.1, 32.1.2.2, 32.1.3, 32.1.4, 32.2.2.2, 32.2.4, 32.4.2, 32.4.3, 33.1, 33.1.1,
33.1.2, 33.2.2.1, 33.3.1, 33.4.3
– bestemming / 18.2, 31.2.2.3
– -en-verliesrekening / 8.1.2, 23.4.2
– oogmerk / 1.7.1, 1.7.5, 4.4.4, 5.1.3, 5.4.4, 10.3.5, 22.4.7, 23.2, 27.2.2, 31.2.2.3,
31.2.3.1, 32.1.1, 34.4
– uitkering(en) / 4.5.1, 5.5.1, 27.1.1, 28.1, 33.1
– verbod op het doen van / 24.10, 26.2.4.3
Woningcorporaties / 1.1.4, 1.5.4, 1.7.5, 2.1.1, 2.1.3, 13.2.2, 14.1.3, 14.1.5, 14.2.5,
27.1.2, 27.1.4, 27.6, 27.6.1, 27.6.2, 27.6.3, 27.6.4, 27.6.5, 34.2.1, 34.2.2
Woonplaats / 3.1.7, 4.4, 4.4.2, 4.7.2, 5.4, 5.4.2, 5.10.2, 6.2.2, 15.1.1, 17.2.6, 17.4,
17.4.4, 17.4.5, 17.7.2, 24.16
Z
Zeggenschap / 1.6.3, 2.1.3, 6.1.10, 7.2.1, 7.2.4, 7.4.1, 13.1, 13.4.1, 18.3.6, 18.6.2,
18.6.3, 22.2, 22.3.2, 22.3.3, 22.3.4, 22.4.7, 26.1.3, 26.1.3, 26.2.1, 26.2.3.1, 26.2.8,
29.2, 29.3, 29.5, 30.2.1, 30.4.2, 30.6, 30.8, 32.4, 32.4.2
– concentratie van / 22.2, 22.3.2, 22.3.4
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Zetel / 4.1.2, 4.2.1, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.7.2, 5.2.1, 5.4, 5.4.1, 5.4.3, 5.10.2, 8.1.15,
9.1.15, 10.3.2, 10.3.6.7, 17.2.6, 17.4.5, 22.5.5, 22.6.6, 26.1.3, 27.4.9, 27.5.5
– statutaire / 1.2.4, 1.7.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 11.1.9,
12.1.9, 15.1.1, 16.1.1
– verplaatsing / 4.4.3, 5.4.3, 5.4.4
Zorginstellingen / 1.1.4, 2.1.3, 6.1.12, 14.1.3, 14.2.5, 14.4.5, 23.4.2, 27.1.2, 27.5,
27.5.1, 27.5.2, 27.5.3, 27.5.4, 27.5.5, 34.2.1
Zorgplicht / 5.8.2, 15.1.2, 16.1.2, 18.6.3, 24.15, 29.5, 30.4.1
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