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MEMORANDUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ STICHTING EN 
VERENIGING 

 
 

INHOUDSOPGAVE 

1.  Activiteiten in stichtings- en verenigingsvorm 
2.  De stichting en vereniging met commerciële activiteiten 
3.  Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. 
4.  Beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid 
 
 
 

1. ACTIVITEITEN IN STICHTINGS- EN VERENIGINGSVORM 

In het Nederlandse recht wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen - 
mensen van vlees en bloed - en rechtspersonen. Stichtingen en verenigingen zijn 
rechtspersonen, net zoals besloten en naamloze vennootschappen. Kenmerkend voor 
rechtspersonen is dat zij aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen; rechtspersonen 
kunnen zelf contracten sluiten en allerlei verplichtingen aangaan. Het begrip 
"personen" omvat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. 
 
De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die met behulp van een 
daartoe bestemd vermogen een in het statuten vermeld doel beoogt te verwezenlijken.  
 
Een vereniging is een voor een bepaald doel opgerichte rechtspersoon, die leden 
heeft.  
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De stichting en vereniging zijn in het leven geroepen als rechtsvorm voor activiteiten 
waarbij het vermogensvormende en winstgenererende karakter niet op de voorgrond 
staat. Dat blijkt uit allerlei kenmerken. Zowel voor de stichting als voor de vereniging 
geldt een winstuitdelingsverbod, dat betekent dat het niet is toegestaan dat winst aan 
de oprichters en bestuursleden (van de stichting of vereniging) of aan de leden (van de 
vereniging) wordt uitgekeerd.  
 
Van oudsher is van de stichting en vereniging gebruik gemaakt voor allerlei activiteiten 
van ideëel, recreatief en publiek karakter. Voorbeelden daarvan zijn: 
 
• ziekenhuizen 
• bejaardenoorden 
• scholen 
• welzijnsinstellingen 
• omroeporganisaties 
• musea 
 
De belangrijkste redenen om te kiezen voor de stichting en vereniging als rechtsvorm 
zijn: 
 
• nastreven van continuïteit, die los staat van de personen die betrokken zijn bij 

bepaalde activiteiten; 
• kanalisering van de besluitvorming van een groep mensen; 
• de mogelijkheid om als een betere gesprekspartner op te treden, bijvoorbeeld ten 

opzichte van de overheid. 
 
Bij de keuze tussen stichting en vereniging is vooral het besluitvormingsmodel van 
belang. In een vereniging kan de besluitvorming op democratische wijze plaats vinden. 
Bij de stichting vindt de besluitvorming plaats binnen het bestuur, dat veelal zelf 
verantwoordelijk is voor benoeming van nieuwe bestuursleden. 
 
De stichting en vereniging zijn alleen bruikbaar voor activiteiten, waarbij geen 
winstuitdeling aan bestuurders of leden plaats vinden. Als dat wel de bedoeling is, dient 
een andere rechtsvorm te worden gekozen. Als de regels voor een bepaalde 
rechtspersoon worden overtreden, kan de rechtspersoon gedwongen worden tot 
omzetting. 
 
Het belangrijkste verschil tussen vereniging en stichting is dat de stichting geen leden 
kent. De positie van donateurs van een stichting is een totaal andere dan die van 
leden. Leden kunnen in de algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het 
verenigingsbestuur. Die mogelijkheid hebben donateurs niet. In de praktijk kunnen 
stichting en vereniging dichter bij elkaar liggen dan uit de theorie blijkt. 
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VERENIGING VAN APPARTEMENTSEIGENAREN 

De vereniging van appartementseigenaren is een vereniging waarvan alle 
appartementseigenaren van rechtswege (door het eigenaar worden van het 
appartement) lid zijn. Dat zijn de gerechtigden tot appartementen in één gebouw of een 
groep gebouwen die als een geheel worden beschouwd. Voor deze soort vereniging 
gelden eigen voorschriften, die hier verder niet worden behandeld. 
 

DOELOMSCHRIJVING EN DOELOVERSCHRIJDING 

De statuten dienen het doel van de stichting of vereniging te vermelden. Een stichting 
of vereniging mag zich geen doelen stellen in strijd met de openbare orde; verder mag 
het doel van de stichting of vereniging niet zijn het doen van uitkeringen aan oprichters, 
aan leden of aan hen die deel uitmaken van haar organen, of aan anderen, tenzij wat 
deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.  
Als de vertegenwoordiger de stichting of vereniging rechtshandelingen laat verrichten 
in strijd met de doelomschrijving, kan de rechtspersoon die rechtshandeling doen 
vernietigen als de wederpartij van de doeloverschrijding wist of zou moeten weten.  
 

2. DE STICHTING EN VERENIGING MET COMMERCIËLE ACTIVITEITEN 

De stichting en vereniging zijn niet bedoeld voor gewone ondernemingsactiviteiten. Dat 
blijkt uit allerlei regels die voor deze rechtsvormen gelden en die hierna zullen worden 
behandeld. Toch denken sommige ondernemers dat met name de stichting een goed 
alternatief zou zijn voor de besloten vennootschap, met als belangrijkste voordeel dat 
er geen minimumkapitaaleis (thans voor de besloten vennootschap EUR 18.000) geldt 
en dat de oprichting snel kan plaats vinden. Het is echter een misvatting dat de 
stichting geschikt zou zijn voor ondernemers. Onder meer vanwege de fiscale 
behandeling hebben andere rechtsvormen, met name de besloten vennootschap, voor 
ondernemingsactiviteiten de voorkeur. 
 
Toch kan het ook voorkomen dat stichtingen en verenigingen er commerciële 
activiteiten op na houden, zonder dat van winstoogmerk sprake is. Dat is met name het 
geval bij stichtingen en verenigingen die vergelijkbare activiteiten hebben als 
ondernemers. Een voorbeeld daarvan is de milieuorganisatie die milieuvriendelijk 
geproduceerde kleding en kantoorbehoeften verkoopt om geld in te zamelen. 
 
In de verschillende wetten die voor de commerciële stichting en vereniging van belang 
zijn, komen verschillende definities voor het begrip "onderneming" voor.  
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BIJZONDERE REGELS INZAKE COMMERCIËLE STICHTINGEN EN VERENIGINGEN 

Ondernemende stichtingen en verenigingen kunnen met verschillende wetten te maken 
krijgen.  
 

HANDELSREGISTER 

Op grond van de Handelsregisterwet kan een stichting of vereniging met onderneming 
niet volstaan met inschrijven van de rechtspersoon bij het handelsregister. Zo'n 
rechtspersoon dient ook bij het handelsregister in te schrijven dat zij een onderneming 
heeft. De inschrijving van de onderneming moet uiterlijk binnen één week na de 
aanvang van de bedrijfsactiviteiten plaats vinden.  
In de Handelsregisterwet komt geen omschrijving van het begrip "onderneming" voor. 
In een aantal rechterlijke uitspraken is wel ongeveer tot uitdrukking gekomen wat onder 
dat begrip moet worden verstaan. Op grond van de Handelsregisterwet gaat het om 
instellingen die hun organisatie en activiteiten richten op het op commerciële wijze 
deelnemen aan het economisch verkeer. Als er helemaal geen concurrerend optreden 
is zal niet snel van een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet kunnen 
worden gesproken. 
 

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

Als de stichting of vereniging een onderneming heeft in de zin van de Wet op de 
Ondernemingsraden. Het begrip "onderneming" wordt in die wet omschreven als elk in 
de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin 
krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid 
wordt verricht. Dit is een volledig eigen ondernemingsbegrip. 
 

JAARREKENINGENRECHT VOOR COMMERCIËLE STICHTINGEN EN VERENIGINGEN 

Enige tijd geleden is de wet ter zake van de jaarrekening van stichtingen en 
verenigingen die een onderneming in stand houden in werking getreden. Als gevolg 
van deze wet geldt het jaarrekeningenrecht van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 1998 voor 
stichtingen en verenigingen met één of meerdere ondernemingen, waarvan de totale 
jaaromzet een bepaalde drempel overschrijdt. Net als besloten vennootschappen 
zullen deze stichtingen en verenigingen financiële gegevens bij het handelsregister 
moeten publiceren. In deze wet is gekozen voor het ondernemingsbegrip uit de 
Handelsregisterwet, zie hiervoor.   
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NIEUWE WETGEVING 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kunnen stichtingen en verenigingen met 
ondernemingsactiviteiten zich verheugen in de aandacht van de wetgever. De Minister 
van Justitie heeft aangekondigd dat als onderzoek naar misbruik van de stichting en 
vereniging daartoe aanleiding zou geven, er aanvullende wetgeving zal worden 
voorgesteld. 
 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ COMMERCIËLE STICHTINGEN EN 
VERENIGINGEN 

De bestuurder van de commerciële stichting of vereniging loopt extra risico van 
bestuurdersaansprakelijkheid, doordat bepaalde aansprakelijkheidsregels alleen van 
toepassing zijn bij "ondernemende" stichtingen en verenigingen. De bijzondere regels 
in het Burgerlijk Wetboek inzake bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement gelden 
alleen voor stichtingen en verenigingen die zijn onderworpen aan de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (dus die een onderneming hebben in de zin van de 
vennootschapsbelasting). Voorts zijn bepaalde aansprakelijkheidsregels gekoppeld 
aan de jaarrekeningplicht.  
 

3. BESTUUR EN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Iedere bestuurder van een rechtspersoon kan geconfronteerd worden met persoonlijke 
aansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is uitgebreid in het nieuws. Bij 
geruchtmakende zaken gaat het vaak om grote vennootschappen en om concerns. 
Echter, ook de bestuurder van een stichting en vereniging kan met aansprakelijkheid te 
maken krijgen. Rekening houden met eventuele aansprakelijkheid is niet alleen maar 
belangrijk als de stichting of vereniging in financiële moeilijkheden verkeert. Ook in de 
fase daarvoor dienen bestuurders zich hun positie te realiseren en eventueel 
maatregelen te nemen.  
 

BESTUURDERS VAN STICHTINGEN/VERENIGINGEN DIE AAN DE 
VENNOOTSCHAPSBELASTING ZIJN ONDERWORPEN 

Als de stichting of vereniging aan de heffing van vennootschapsbelasting is 
onderworpen, kunnen haar bestuurders worden geconfronteerd met aansprakelijkheid 
voor bepaalde fiscale schulden en premieschulden van hun rechtspersoon en met 
aansprakelijkheid voor het tekort van de rechtspersoon bij faillissement. Een aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon zal hierna ook worden aangeduid 
als "vpb-plichtige" stichting of vereniging.  
 



15 november 2006 
10060582/06-001619/eti/i2006 

 
 

6 

 

WIE IS AANSPRAKELIJK: BESTUURDER EN BELEIDSBEPALER 

Niet alleen de statutaire bestuurder van een stichting of vereniging loopt het risico van 
aansprakelijkheid. Bij vpb-plichtige stichtingen en verenigingen kan ook de 
"beleidsbepaler" aansprakelijk worden gesteld (zie ook hierna).  De beleidsbepaler is 
degene die het beleid van de stichting of vereniging heeft bepaald of mede heeft 
bepaald, als ware hij bestuurder. Deze beleidsbepaler wordt bij aansprakelijkheid in 
faillissement en in fiscale en sociale verzekeringszaken gelijkgesteld met de statutaire 
bestuurder. 
 
De statutaire bestuurder moet goed worden onderscheiden van de persoon die de titel 
"directeur" of "manager" draagt maar niet als statutair bestuurder van de stichting of 
vereniging is aangesteld. Deze persoon - ook wel titulair directeur genoemd - is geen 
onderwerp van deze notitie. 
 

HOOFDREGEL: SCHULDENAAR IS VERANTWOORDELIJK VOOR EIGEN SCHULDEN 

Uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat rechtspersonen zoals de stichting en 
vereniging zelf verantwoordelijk zijn voor nakoming van hun verplichtingen. De 
bestuurder is niet automatisch mede-aansprakelijk. Ter voorkoming van misbruik is in 
de Nederlandse wetgeving opgenomen dat van deze hoofdregel kan worden 
afgeweken. De afwijkingen van de hoofdregel zijn in allerlei wettelijke bepalingen te 
vinden.  
 

ONBEHOORLIJK BESTUUR 

De belangrijkste algemene afwijking van de hoofdregel treedt op als sprake is van 
"onbehoorlijk bestuur". De aansprakelijkheid van bestuurder wegens onbehoorlijk 
bestuur heeft juridisch verschillende vormen: 
 
• het bevoegde orgaan kan weigeren de bestuurder te dechargeren ter zake van 

het gevoerde bestuur en kan de bestuurder ter verantwoording roepen, zie hierna 
onder a.; 

• in het kader van faillissement kan de bestuurder van een vpb-plichtige stichting of 
vereniging door de curator aansprakelijk worden gesteld voor het gehele tekort 
als de bestuurder zich in de periode van drie jaar vóór het faillissement schuldig 
heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur, zie hierna onder b.; 

• een schuldeiser of de curator in faillissement kan de bestuurder aansprakelijk 
stellen op grond van "onrechtmatige daad", wat in feite ook neer komt op 
onbehoorlijk bestuur, zie hierna onder c.; 

• de benadeelde kan de bestuurder aansprakelijk stellen als de jaarrekening en 
openbaar gemaakte financiële gegevens een onjuist beeld geven van de positie 
van de stichting of vereniging; 

• de fiscus en bedrijfsvereniging hebben binnen of buiten faillissement de 
mogelijkheid een bestuurder van een vpb-plichtige stichting of vereniging 
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aansprakelijk te stellen voor de fiscale schulden en premieschulden van de 
stichting en vereniging, als de bestuurder zich in de periode van drie jaar vóór het 
faillissement aan onbehoorlijk bestuur heeft schuldig gemaakt. 

 
Het onbehoorlijk bestuur als hiervoor bedoeld betreft handelingen die een redelijk 
handelend bestuurder niet zou verrichten. Uiteraard kan men verschillend denken over 
wat redelijk is en wat niet.   
 
VOORBEELDEN 
• Een bestuurder die zijn rechtspersoon verplichtingen tegenover een leverancier 

laat aangaan, terwijl hij weet dat de rechtspersoon de rekeningen te zijner tijd niet 
zal kunnen betalen, handelt onrechtmatig tegenover die leverancier. De 
bestuurder dient aan de leverancier de door hem geleden schade te vergoeden. 

• De rechtspersoon is onverantwoorde financiële verplichtingen aangegaan. 
• De rechtspersoon heeft geld of goederen ter beschikking gesteld aan derden, 

zonder zorg te dragen voor behoorlijke zekerheden (bijvoorbeeld 
eigendomsvoorbehoud, bankgarantie, pand / hypotheek). 

 

FORMALITEITEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

Een bestuurder dient er rekening mee te houden dat het niet voldoen aan bepaalde 
formaliteiten soms "automatisch" tot bestuurdersaansprakelijkheid kan leiden, dan wel 
tot "bewijslastomkering" (= de bestuurder moet bewijzen dat hij zich niet aan 
onbehoorlijk bestuur heeft schuldig gemaakt). Dit kan aan de orde komen: 
• als er fouten zijn gemaakt bij de oprichting van stichting of vereniging, zie hierna; 
• als de jaarrekening van een "grote" stichting of vereniging niet tijdig is openbaar 

gemaakt (vpb-plichtige stichting of vereniging); 
• als er geen goede boekhouding is (vpb-plichtige stichting of vereniging), zie 

hierna; 
• als betalingsonmacht niet tijdig is gemeld bij fiscus, sociale 

verzekeringsautoriteiten en dergelijke (vpb-plichtige stichting of vereniging). 
 

BIJZONDERE WETTEN EN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Hiervoor is aandacht besteed aan de algemene aansprakelijkheid op grond van 
onbehoorlijk bestuur. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere gevallen van 
aansprakelijkheid te noemen. Dit betreft onder andere: 
• onbevoegde vertegenwoordiging - een bestuurder die zich niet houdt aan de voor 

hem geldende vertegenwoordigingsregels (zoals onder andere uit de statuten 
blijken) kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade van derden, zie hierna; 

• de bestuurder kan strafbaar zijn als hij leiding geeft aan strafbare handelingen 
door de stichting en vereniging; 

• allerlei specifieke wetten kennen eigen bestuurdersaansprakelijkheidsbepalingen. 
 
Er gelden bijzondere regels voor bestuurders van informele verenigingen, zie hierna. 
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A. ALGEMENE OPDRACHT AAN DE BESTUURDER / BEHOORLIJK BESTUUR EN 
DECHARGE 

Basis voor het handelen van iedere bestuurder is de hoofdregel van artikel 9 boek 2 
BW, die luidt: 
 

Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft 
die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen 
voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet 
aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen 
om de gevolgen daarvan af te wenden. 

 
Deze bepaling geeft de stichting en vereniging de mogelijkheid om de bestuurder ter 
verantwoording te roepen voor zijn daden.  
 

DECHARGE 

In het vennootschapsrecht is het gebruikelijk dat aan de bestuurder decharge wordt 
verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders. Die decharge vindt 
veelal plaats in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening. Een dergelijke 
mogelijkheid bestaat er in beginsel ook in het stichtingen- en verenigingenrecht. In 
oudere statuten van stichtingen en verenigingen is vermeld dat goedkeuring van de 
jaarrekening strekt tot decharge van de penningmeester. Deze bepaling geldt 
tegenwoordig niet meer, omdat op grond van de wet decharge van bestuurders 
afzonderlijk van goedkeuring van de jaarrekening moet worden behandeld. 
Ook kan de bestuurder aan het einde van zijn bestuursperiode om decharge 
verzoeken. Met decharge wordt door het bevoegde orgaan aangegeven dat de 
bestuurder zich behoorlijk van zijn taak heeft gekweten. Decharge is een handeling in 
de verhouding tussen de rechtspersoon en bestuurder, derden (zoals schuldeisers van 
de stichting en vereniging) hoeven zich niets van die decharge aan te trekken. 
Decharge voorkomt in het algemeen dat de rechtspersoon (of haar curator) de (ex-) 
bestuurder aansprakelijk stelt. Als er met medeweten en toestemming van het 
bevoegde orgaan een riskant beleid wordt gevoerd, is het voor de bestuurder van het 
allergrootste belang om te zorgen voor een goede vastlegging van die wetenschap en 
toestemming.  
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B. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ FAILLISSEMENT OP GROND VAN BOEK 2 
BURGERLIJK WETBOEK 

De belangrijkste aansprakelijkheidsbepaling is de regeling die nu aan de orde komt. Op 
grond van deze regeling kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor het hele 
tekort van diens gefailleerde vereniging of stichting. Deze regel geldt uitsluitend voor 
aan de vennootschapsbelasting onderworpen stichtingen en verenigingen waarvan de 
statuten in een notariële akte zijn opgenomen. De regeling kan als volgt worden 
samengevat: 
 
1.  Als de stichting of vereniging failliet is gegaan, zijn de bestuurders collectief (1) 

aansprakelijk voor het tekort van de boedel als zij zich in de periode van drie 
jaar voorafgaand aan het faillissement schuldig hebben gemaakt aan kennelijk 
onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van 
het faillissement. 

2.  Er wordt vermoed dat aan 1. is voldaan als de stichting of vereniging niet heeft 
voldaan aan de boekhoudverplichting of aan de verplichting tot publicatie van 
de jaarrekening (2). Er wordt eveneens vermoed dat aan 1. is voldaan als de 
stichting of vereniging volledig aansprakelijk vennoot is van een vennootschap 
onder firma of commanditaire vennootschap, en die vennootschap onder firma 
of commanditaire vennootschap niet aan haar boekhoudverplichting heeft 
voldaan. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. 

3.  Als aan 1. of 2. wordt voldaan kan de bestuurder toch ontsnappen aan 
aansprakelijkheid als hij aantoont 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. 

4.  De rechter kan het bedrag dat de bestuurder verschuldigd is verminderen als 
daarvoor op grond van de omstandigheden aanleiding is. 

 
NOTEN 
(1) Ongeacht hun individuele aandeel in de gemaakte fouten. 
(2) Deze publicatieplicht geldt alleen voor grote stichtingen en verenigingen. 

 
 

VERBAND MET FISCALE EN SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN 

Deze wettelijke regels zijn tot stand gekomen in het kader van de anti-misbruikwet-
geving. Die anti-misbruikwetgeving omvat ook regels van bestuurdersaansprakelijkheid 
in de fiscale en sociale verzekeringswetgeving. Het begrip onbehoorlijk bestuur is in de 
fiscale en sociale verzekeringswetten op dezelfde manier gedefinieerd. Een aantal 
formele regels zijn in die wetten anders - de belangrijkste daarvan is de verplichting tot 
melding van betalingsonmacht. 
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GEWEZEN BESTUURDER 

De aansprakelijkheid geldt ook voor voormalige bestuurders. Het gaat om diegenen die 
in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement bestuurder zijn geweest, 
tijdens wiens bestuur de schuld is ontstaan. Hierdoor wordt voorkomen dat een 
bestuurder zich aan zijn aansprakelijkheid zou kunnen onttrekken door tijdig ontslag te 
nemen. 
 

BELEIDSBEPALER 

De beleidsbepaler is degene die het beleid van de stichting en vereniging heeft 
bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De beleidsbepaler wordt de 
statutaire bestuurder gelijkgesteld in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid in 
faillissement, maar ook bij aansprakelijkheid in fiscale en sociale verzekeringszaken.  
 

COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID 

De aansprakelijkheid is collectief en ieder van de bestuurders is hoofdelijk 
aansprakelijk. Dus de vakinhoudelijke persoon binnen het statutaire bestuur kan 
worden geconfronteerd worden met de fouten van zijn collega wiens hoofdtaak op 
financieel gebied ligt. Hij kan aan aansprakelijkheid ontkomen door te bewijzen dat de 
onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest 
in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het onbehoorlijke bestuur af te 
wenden. 
 

VOORBEELD 
De schuld bedraagt EUR 100.000; er zijn twee bestuurders, een financieel 
directeur en een technisch directeur. Ieder van hen kan aangesproken worden 
tot betaling van EUR 100.000. Betaalt één van de twee bestuurders, dan kan hij 
EUR 50.000 verhalen op zijn collega-directeur. Beide bestuurders kunnen in 
theorie elk EUR 50.000 terugvorderen van de rechtspersoon. 
De technisch directeur, die zich niet met het financieel beleid bemoeit, is ook 
aansprakelijk te stellen. Het baat hem niet, te stellen dat hij niet op de hoogte 
was van bepaalde transacties. Alleen wanneer hij aantoont dat hij zich tegen 
het bestuursbeleid heeft verzet, dan wel dat dit volledig buiten hem om tot stand 
is gekomen, en dat hij bovendien getracht heeft de gevolgen van het beleid te 
voorkomen, ontkomt hij aan aansprakelijkheid. 

 

DE BESTUURDER IS ZELF EEN RECHTSPERSOON 

Als de bestuurder van de stichting en vereniging zelf een rechtspersoon is, is de 
bestuurder daarvan ook weer aansprakelijk, enzovoorts, tot men bij een natuurlijke 
persoon uitkomt. 
 



15 november 2006 
10060582/06-001619/eti/i2006 

 
 

11 

 

C. ONRECHTMATIGE DAAD 

Een voor de bestuurder belangrijke bepaling van het algemene Nederlandse recht - 
een bepaling waarin de bestuurder overigens niet met name wordt genoemd - is die 
inzake de onrechtmatige daad. Een ieder dient zich in het maatschappelijk verkeer 
zorgvuldig dient te gedragen. Overtreding van deze zorgvuldigheidsnorm leidt tot 
schadevergoedingsplicht. Deze algemene norm wordt door de rechter ingevuld. De 
onrechtmatige daad biedt allerlei mogelijkheden voor benadeelden, ook buiten 
insolventie. Mogelijke redenen voor het gebruik maken van de onrechtmatige daad zijn: 
 
• de stichting of vereniging is niet failliet en het is niet de moeite faillissement aan 

te vragen (voor de toepassing van onrechtmatige daad is het niet nodig dat de 
stichting of vereniging failliet is); 

• er kan om formele redenen geen gebruik worden gemaakt van een andere 
aansprakelijkheidsmogelijkheid. 

 
In de rechtspraak zijn een aantal gevallen aan de orde geweest, waarin een bestuurder 
van een rechtspersoon onzorgvuldig handelde en op grond daarvan persoonlijk 
aansprakelijk was. De belangrijkste categorie wordt gevormd door gevallen waarin de 
bestuurder de door hem bestuurde rechtspersoon financiële verplichtingen liet 
aangaan, terwijl hij wist dat de rechtspersoon insolvent was. Gevolg daarvan is dat de 
bestuurder ten opzichte van de benadeelde schuldeisers aansprakelijk is voor de door 
hen geleden schade. Als de rechtspersoon in staat van faillissement is verklaard, kan 
de curator namens de benadeelde schuldeisers samen optreden tegen deze 
bestuurder.  
Het gaat echter niet zo ver dat een bestuurder in zijn algemeenheid onrechtmatig 
handelt als hij er niet op toeziet dat de rechtspersoon tijdig aan haar financiële 
verplichtingen voldoet. 
 

D. ONBEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING EN DOELOVERSCHRIJDING  

Aan het rechtsverkeer wordt deelgenomen door "natuurlijke personen", dat zijn 
personen van vlees en bloed, en door rechtspersonen. De stichting en vereniging zijn 
zulke rechtspersonen. Een rechtspersoon kan echter alleen handelingen verrichten 
door middel van natuurlijke personen. De formele vertegenwoordigingsbevoegdheid is 
in het rechtspersonenrecht neergelegd bij de statutaire bestuurder. In de praktijk zullen 
ook andere personen (bijvoorbeeld werknemers) namens de stichting en vereniging 
handelingen verrichten, en kan de stichting en vereniging daaraan ook zijn gebonden.  
 

VOORBEELD 
De magazijnmeester van stichting A bestelt kladblokken en pennen bij de vaste 
leverancier van kantoorbehoeften. Stichting A is aan die bestelling gebonden, 
ook al is deze handeling niet door de statutair bestuurder van stichting A 
verricht. 
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Wij beperken ons hier tot de vertegenwoordiging door de statutair bestuurder. Stel dat 
een statutair bestuurder zich bij die vertegenwoordiging niet houdt aan de voor hem 
geldende regels, die onder andere in wet en statuten zijn opgenomen. De bestuurder 
handelt onder andere in strijd met de statuten als hij een handeling verricht die in strijd 
is met het doel van de stichting of vereniging, zoals in de statuten vermeld 
(doeloverschrijding). 
 

VOORBEELD 
De bestuurder heeft een langdurig leverantiecontract gesloten met een 
leverancier, terwijl hij in strijd met de statuten van de vereniging de 
ledenvergadering niet heeft geraadpleegd.  

 
In dit voorbeeld heeft de vereniging twee mogelijkheden:  
(a) zich tegenover de leverancier beroepen op ongeldigheid van het contract, of  
(b) de bestuurder aansprakelijk stellen voor de schade die een gevolg is van de 
onbevoegde vertegenwoordiging.  
 
Gesteld dat de vereniging inderdaad niet is gebonden aan de handeling die door de 
bestuurder is verricht, dan is er nog een mogelijkheid voor de leverancier:  
(c) de bestuurder aansprakelijk stellen voor de schade. 
 

VOORBEELD 
Een bestuurder (Wisman) sluit namens een rechtspersoon met een wederpartij 
een overeenkomst tot verkoop van aandelen die de rechtspersoon houdt in een 
bepaalde besloten vennootschap. Wisman handelt in strijd met zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als gevolg waarvan de rechtspersoon zich 
niet aan de koopovereenkomst gebonden acht. Uiteindelijk wordt met de 
wederpartij een nieuwe overeenkomst gesloten, met een koopprijs die EUR 
30.000 hoger is. De wederpartij stelt vervolgens Wisman aansprakelijk voor een 
schade van EUR 30.000. Deze vordering wordt door de rechter toegewezen.  

 

E. FOUTEN BIJ DE OPRICHTING VAN EEN STICHTING OF VERENIGING 

Voor zowel de vereniging als de stichting geldt een inschrijvings- en deponerings-
verplichting: 
 
• De bestuurders van een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een 

notariële akte, zijn verplicht haar te doen inschrijven in het handelsregister en 
een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de 
akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neder te leggen.  

• De bestuurders van een stichting zijn verplicht de stichting benevens de naam, 
de voornamen en de woonplaats of laatste woonplaats van de oprichter(s) te 
doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte, 
dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore 
van dat register neder te leggen.  
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Zolang de eerste inschrijving en nederlegging niet hebben plaats gevonden, zijn de 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor iedere rechtshandeling waardoor de 
bestuurder de rechtspersoon bindt. 
 

F. AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDER INFORMELE VERENIGING 

Er gelden enige bijzondere regels voor de informele vereniging, dat is een vereniging 
waarvan de statuten niet in een notariële akte is vastgelegd. De aansprakelijk van de 
bestuurders van de informele vereniging is als volgt geregeld: 
 
1.  De bestuurders van een informele vereniging is hoofdelijk aansprakelijk voor 

alle schulden uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar worden.  
2.  Na hun aftreden zijn zij voorts hoofdelijk verbonden voor schulden, 

voortspruitend uit een tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling, voorzover 
daarvoor niemand ingevolge 1. naast de vereniging is verbonden.  

3.  Er is geen aansprakelijkheid op grond van 1. of 2. op degene die niet tevoren 
over de rechtshandeling is geraadpleegd en die geweigerd heeft haar, toen zij 
hem bekend werd, als bestuurder voor zijn verantwoording te nemen.  

4.  Ontbreken personen die ingevolge 1. of 2. naast de vereniging zijn verbonden, 
dan zijn degenen die handelden hoofdelijk verbonden. 

 
Als de informele vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dan is de 
bestuurder slechts op grond van wat hiervoor is genoemd aansprakelijk, als de 
wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal 
voldoen.  
 

4. BEPERKING VAN HET RISICO VAN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Het juridisch leven van een bestuurder van een rechtspersoon is niet zonder risico. 
Een bestuurder die zorgvuldig handelt zal niet zo snel persoonlijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Wel verdient het aanbeveling rekening te houden met mogelijke 
risico's. 
 
De verenigingsbestuurder zal bij zijn handelingen rekening moeten houden met de 
belangen van de leden van de vereniging - in dat verband doet hij er goed aan om 
belangrijke beleidsbeslissingen aan de ledenvergadering voor te leggen, ook als dat op 
grond van de statuten niet verplicht is. Uiteraard is een goede notulering dan ook 
essentieel.  
 
Voorts moet bij alle handelingen worden nagegaan of als gevolg daarvan schuldeisers 
(zoals onder andere de fiscus en bedrijfsvereniging) kunnen worden benadeeld. Op 
langere termijn kunnen schuldeisers ook worden benadeeld door handelingen die de 
financiële draagkracht van de rechtspersoon uithollen, zoals. 
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Als er meerdere bestuurders zijn, zal ieder van die bestuurders zich moeten afvragen 
of hij zich nog wel achter algemene beleid van het totale bestuur kan staan. Immers, de 
bestuurdersaansprakelijkheid is collegiaal zodat een bestuurder ook aansprakelijk kan 
worden gesteld voor fouten die feitelijk door één van zijn collega-bestuurders is 
gemaakt.  
 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Er bestaan mogelijkheden om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te 
verzekeren. Let er echter wel op dat niet alle gevallen van aansprakelijkheid worden 
gedekt en dat er veelal allerlei beperkende voorwaarden in de polis zijn opgenomen. 
 

MAATREGELEN 

Uit het voorgaande is al gebleken dat aansprakelijkheid veelal ontstaat bij onbehoorlijk 
bestuur. Het begint er dus altijd mee zorgvuldig te handelen. De bestuurder doet er 
goed aan te voorkomen dat hij op grond van foute formaliteiten aansprakelijk kan 
worden gesteld. De bestuurder zal er derhalve in ieder geval voor moeten zorgen dat: 
 
• de rechtspersoon voldoet aan de boekhoudplicht en voor zover van toepassing 

aan de verplichting de jaarrekening openbaar te maken; 
• er zo mogelijk decharge wordt verkregen van het verrichte bestuur; 
• de betalingsonmacht tijdig wordt gemeld aan fiscus, sociale 

verzekeringsinstanties en dergelijke. 
 
Aan het zijn van statutair bestuurder zitten consequenties. Dat betekent dat een 
bestuurder die zich niet kan vinden in de gang van zaken binnen de door hem 
bestuurde rechtspersoon, daaraan tijdig consequenties moet verbinden, bijvoorbeeld 
door: 
 
• zo mogelijk zelf maatregelen te nemen;  
• de overige bestuursleden en voor zover van toepassing de ledenvergadering 

schriftelijk in te lichten over zijn bezwaren en te verzoeken om maatregelen;  
• ontslag te nemen als statutair bestuurder. 
 
Het tijdig terugtreden van de statutaire bestuurder is van het allergrootste belang. Een 
bestuurder kan zich in het algemeen niet verweren door te stellen dat hij ziek was of 
persoonlijke problemen had. Als hij niet zijn volle aandacht aan de rechtspersoon kan 
geven, kan hij derhalve beter terugtreden. 
 
Een bestuurder kan er niet van uitgaan dat als hij de deur van de rechtspersoon 
definitief achter zich heeft dichtgetrokken, er geen problemen meer zijn te verwachten. 
Dat geldt ook als de bestuurder contractuele afspraken heeft gemaakt met de 
rechtspersoon en haar leden. Derden (zoals benadeelde schuldeisers) zijn niet aan 
deze afspraken gebonden.  
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Gelet daarop is het aan te bevelen er voor te zorgen dat de bestuurder over de nodige 
gegevens beschikt over gevoelige onderwerpen, en is voorts aan te  bevelen deze 
gegevens lang genoeg te bewaren (originele dokumenten of kopieën daarvan, 
aantekeningen, enzovoorts). De lengte van de bewaartermijn zal afhangen van het 
type aansprakelijkheid, vaak zal vijf jaar voldoende zijn, in verband met de veel 
voorkomende verjaringstermijn van vijf jaar. Soms gaat de verjaringstermijn pas lopen 
vanaf het tijdstip van ontdekking, in zo'n geval moet veel langer met een 
aansprakelijkheidsrisico rekening worden gehouden.  
 
Als een bestuurder problemen verwacht, doet hij er goed aan, zeker als hij de 
rechtspersoon heeft verlaten of gaat verlaten, er voor te zorgen dat hij beschikt over 
bewijsstukken over zijn rol. Als hij aansprakelijk wordt gesteld kan het belangrijk zijn 
dat hij kan aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om het onheil af te wenden. 
 
 

DESKUNDIG ADVIES 

 
In deze notitie wordt informatie gegeven over bestuurdersaansprakelijkheid. Deze 
informatie heeft een algemeen karakter. Als de bestuurder twijfelt over zijn juridische 
positie, doet hij er goed aan tijdig advies in te vinden bij deskundigen.  
 
 
 
mr. Ellen C. Timmer 
advocaat 

Pellicaan Advocaten 
www.pellicaan.nl  
 
Pellicaan Advocaten heeft een 
strategische alliantie met Mazars, 
www.mazars.nl  

 
 
 
 
 
Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave zeer zorgvuldig werd gehandeld, kunnen 
Pellicaan Advocaten en de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van 
deze uitgave. Op onderdelen kan de informatie na verloop van tijd - onder meer door gewijzigde 
jurisprudentie en wetgeving - verouderd of niet juist meer zijn. 
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