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1. EEN EERSTE VERKENNING VAN STICHTING EN VERENIGING 

1. EEN ONDERNEMING DRIJVEN MET EEN STICHTING OF VERENIGING? 

Stichtingen en verenigingen zijn rechtspersonen naar Nederlands recht die worden 
ingezet voor niet-commerciële doeleinden. Vanwege de kenmerken van deze rechts-
personen zijn de stichting en vereniging minder geschikt voor ondernemingsactivitei-
ten, hoewel daar soms wel sprake van is. 
 
Rechtspersonen, zoals de stichting, vereniging en besloten vennootschap, moeten 
goed worden onderscheiden van ‘natuurlijke personen’, dat wil zeggen mensen van 
vlees en bloed. Kenmerkend voor rechtspersonen is dat zij aan het rechtsverkeer kun-
nen deelnemen; rechtspersonen kunnen zelf contracten sluiten en allerlei verplichtin-
gen aangaan. In dit artikel zal het begrip ‘personen’ zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen omvatten. 
 
De stichting en vereniging kunnen in het kort als volgt worden gekarakteriseerd: 
 
Stichting: een rechtspersoon die geen leden kent en die met behulp van een daartoe 
bestemd vermogen een in het statuten vermeld doel beoogt te verwezenlijken;  
Vereniging: een voor een bepaald doel opgerichte rechtspersoon, die leden heeft.  
 
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 gebruikgemaakt voor allerlei activiteiten 
van ideëel, recreatief en publiek karakter. Voorbeelden daarvan zijn scholen, zieken-
huizen, bejaardeninstellingen, welzijnsorganisaties en musea. 

2. KEUZE 

De keuze voor de stichting en vereniging als rechtsvorm wordt vaak ingegeven door: 
 
• het nastreven van continuïteit, die losstaat van de personen die betrokken zijn bij 

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

opzichte van de overheid. 
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Als een keuze moet worden gemaakt tussen stichting en vereniging, spelen allerlei 
factoren een rol. De belangrijkste factor is de besluitvorming en het toezicht op het be-
stuur. In een vereniging kunnen de leden aan de besluitvorming deelnemen maar be-
hoeven zij daar geen bestuurder voor te zijn. Bij de stichting vindt de besluitvorming 
plaats binnen het bestuur. 
 
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 le-
den. Leden kunnen in de algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het vere-
nigingsbestuur. Die mogelijkheid hebben donateurs niet. In de praktijk kunnen stichting 
en vereniging dichter bij elkaar liggen dan uit de theorie blijkt, aangezien het ook moge-
lijk is om in de statuten van een stichting personen met een bepaalde hoedanigheid als 
betrokkene bij de stichting bepaalde rechten te geven. Er zijn diverse voorbeelden, in 
de sfeer van het onderwijs (scholen) kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opne-
men van ouders en docenten als groeperingen die bijvoorbeeld het recht hebben om 
vertegenwoordigers aan te stellen die het recht hebben om overleg te voeren met het 
bestuur. Vaak is dit (mede) gebaseerd op sectorale wetgeving (bij scholen is dat de 
onderwijswetgeving). Bij de totstandkoming van statuten dient erop te worden toege-
zien dat de statuten aan die sectorale wetgeving voldoen. 

3. FISCALE ASPECTEN BIJ DE KEUZE 

Fiscale aspecten bij de keuze voor de rechtsvorm stichting of vereniging komen in dit 
artikel niet aan de orde. Begeleiding van juridische aspecten van een stichting of vere-
niging is nooit uitsluitend civielrechtelijk (maar ook nooit uitsluitend fiscaalrechtelijk). 
Het is dus vaak nodig dat bij advisering personen met verschillende expertise worden 
betrokken. 

4. ALTERNATIEVEN: DE COÖPERATIE EN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

De stichting en vereniging zijn alleen bruikbaar voor activiteiten, waarbij geen winstuit-
deling aan bestuurders of leden plaatsvindt. Als dat wel de bedoeling is, dient een an-
dere rechtsvorm te worden gekozen. Als de regels voor een bepaalde rechtspersoon 
worden overtreden, kan de rechtspersoon gedwongen worden tot omzetting, zie hier-
na. 

COÖPERATIE 

De vereniging moet goed worden onderscheiden van de coöperatieve vereniging. De 
coöperatie of coöperatieve vereniging is een bijzonder soort vereniging, die zich van de 
gewone vereniging onderscheidt, doordat de coöperatie feitelijk en volgens de statuten 
de stoffelijke (economische) behoeften van de leden behartigt door overeenkomsten te 
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sluiten met haar leden. Een coöperatie mag wel winst uitkeren aan haar leden. Bij een 
coöperatie moet de rechtsvorm uitdrukkelijk uit haar statuten blijken.  
 
Het is heel goed mogelijk dat een gewone vereniging de economische belangen van 
haar leden behartigt, denk bijvoorbeeld aan beleggersverenigingen en branche-
organisaties in verenigingsvorm. Zolang in de statuten staat vermeld dat er geen 
winstoogmerk is en er ook daadwerkelijk geen winst aan de leden wordt uitgekeerd, is 
er voor zo’n vereniging niets aan de hand.  

BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

De besloten vennootschap onderscheidt zich van stichting en vereniging doordat het 
vermogensbelang van de deelnemers aan zulke vennootschappen (de aandeelhou-
ders) voorop staat. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat de aandeelhouder aandelen in 
de vennootschap heeft. Aan het houden van aandelen is zowel een financiële aan-
spraak (recht op dividend) als zeggenschap verbonden. De zeggenschap van de aan-
deelhouder betekent echter niet dat hij ook het bestuur over de vennootschap heeft, 
wel kan hij de bestuurders aanwijzen.  
 
Toch kan een besloten vennootschap onder omstandigheden een heel geschikte 
rechtsvorm zijn, vanwege de mogelijkheid om vennootschappelijke structuren tot stand 
te brengen via de aandelen.  
 
Een voorbeeld daarvan is een holdingstructuur: een stichting is enig aandeelhouder 
van bv A, bv A is enig aandeelhouder van bv B en bv C. Een dergelijke structuur is, als 
bijvoorbeeld alleen wordt gewerkt met stichtingen, veel lastiger tot stand te brengen.  
 
Op dit moment zijn wetsvoorstellen tot flexibilisering van het bv-recht  bij het Neder-
landse parlement aanhangig, die er toe kunnen leiden dat het mogelijk wordt om meer 
bijzondere regelingen in de statuten van besloten vennootschappen te treffen. Die 
nieuwe mogelijkheden kunnen ook worden benut voor structuren waaraan door stich-
tingen of verenigingen wordt deelgenomen. 

5. DOEL 

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 ver-
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nietigen als de wederpartij van de doeloverschrijding wist of zou moeten weten. De 
vernietigingsbevoegdheid vervalt één jaar na het einde van de dag waarop hetzij aan 
het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van dat be-
sluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

6. BESTUURDER 

Iedere stichting en vereniging kent een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
operationele en dagelijkse gang van zaken en dient de rechtspersoon op behoorlijke 
wijze te besturen. Niet iedere bestuurder realiseert zich dit ten volle.  
 
Het is namelijk in de not-for-profit sector heel gebruikelijk dat bestuurders alleen een 
ceremoniële functie hebben en het echte werk aan een directeur in loondienst of aan 
een dagelijks bestuur overlaten. Bij de meeste besloten vennootschappen zou een 
statutair bestuurder (daar vaak aangeduid als statutair directeur) er niet voor voelen om 
die rol te vervullen zonder daadwerkelijk de dagelijkse gang van zaken te bepalen. Bij 
met name stichtingen is dat soms anders. Bestuurders met een ceremoniële functie 
lopen een extra risico om wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk te worden ge-
steld, aangezien ook het niet-ingrijpen en niet naar behoren optreden door een be-
stuurder onder omstandigheden als onbehoorlijk bestuur kan worden aangemerkt. 
 
De statuten dienen te voorzien in een regeling inzake het eindigen van het lidmaat-
schap van het bestuur. Als in strijd met de statuten het bestuur van een stichting of 
vereniging onvoltallig is of ontbreekt, kan de rechter bestuurders benoemen op verzoek 
van een belanghebbende of de officier van justitie. Verder kan een bestuurder ook door 
de rechter worden ontslagen. 
 
Bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen worden geconfronteerd met per-
soonlijke aansprakelijkheid voor schade die zij hebben aangericht, door de handelin-
gen die zij de rechtspersoon hebben laten verrichten. Er zijn verschillende wijzen 
waarop de bestuurder met aansprakelijkheidsclaims geconfronteerd kan worden: 
 
• De rechtspersoon stelt de bestuurder zelf aansprakelijk. De bestuurder moet zijn 

functie behoorlijk vervullen en hij kan door zijn eigen stichting of vereniging ter 
verantwoording worden geroepen, indien dat niet het geval is geweest. 

• De rechtspersoon gaat failliet; de curator stelt de bestuurder aansprakelijk. 
• Benadeelde schuldeisers stellen de bestuurder aansprakelijk (‘actio pauliana’). 
• De Belastingdienst en bepaalde sociale verzekeringsinstellingen stellen de be-

stuurder van de aan vennootschapsbelasting onderworpen stichting of vereniging 
aansprakelijk (waarbij ook moet worden gelet op melding van betalingsonmacht). 

 
Niet alleen de kwaadwillende en frauduleuze bestuurders kunnen aansprakelijk worden 
gesteld: ook de bestuurder die zichzelf niet heeft verrijkt maar wel de stichting of vere-
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niging heeft benadeeld door onbehoorlijk bestuur (nalatigheid, onzorgvuldigheid en 
dergelijke) kan aansprakelijk worden gesteld.  
 
Voorbeelden van aansprakelijkheid van niet-malafide bestuurders zijn onder andere: 
 
• Het bestuur neemt besluiten die vergaande financiële consequenties hebben 

zonder behoorlijke voorbereiding en zonder aandacht te besteden aan het be-
hoorlijk op schrift stellen van de gemaakte afspraken. 

• Het bestuur laat de werknemers van de stichting een evenement organiseren, 
zonder na te gaan of er een goede begroting is en zonder te controleren of de te 
verwachten kosten en inkomsten wel overeenkomen met het budget. 

 
Als de stichting of vereniging aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderwor-
pen, kunnen haar bestuurders worden geconfronteerd met aansprakelijkheid voor be-
paalde fiscale schulden en premieschulden van hun rechtspersoon en met aansprake-
lijkheid voor het tekort van de rechtspersoon bij faillissement.  
 
Een bestuurder van een stichting of vereniging kan onrechtmatig handelen ten opzichte 
van een schuldeiser, door de rechtspersoon verplichtingen te laten aangaan, terwijl de 
bestuurder weet of had moeten weten dat de stichting of vereniging haar verplichtingen 
niet zou kunnen nakomen. Ook in zo’n geval is de bestuurder aansprakelijk voor de 
schade van de schuldeiser. 
 
Zie over de rol van de bestuurder ook hierna bij de respectievelijke rechtsvormen. 

7. TOEZICHT OP STICHTINGEN EN VERENIGINGEN (WET CONTROLE OP RECHTS-
PERSONEN) 

Anders dan thans bij besloten vennootschappen, is er bij stichtingen en verenigingen 
geen sprake van preventief overheidstoezicht bij oprichting en wijziging van statuten, 
zoals wel van toepassing is op de besloten vennootschap naar Nederlands recht. Hier-
in komt verandering doordat de Eerste Kamer in juli 2010 de Wet controle op rechts-
personen heeft aangenomen. De datum van inwerkingtreding is bij het afsluiten van 
deze tekst nog niet bekend. Op grond van deze wet worden in de Wet documentatie 
vennootschappen nieuwe bepalingen opgenomen, die beogen een permanent toezicht 
op alle in Nederland gevestigde rechtspersonen mogelijk te maken. Stichtingen en ver-
enigingen komen ook onder dit toezicht te vallen. 
Op grond van de Wet controle op rechtspersonen krijgt de minister van justitie de taak 
rechtspersonen te controleren met het oog op de voorkoming en bestrijding van mis-
bruik van rechtspersonen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van 
financieel-economische aard door of door middel van deze rechtspersonen. Het minis-
terie verwerkt gegevens inzake rechtspersonen in de registratie met het oog op dit doel 
en kan de gegevens gebruiken voor het doen van een risicomelding over een rechts-
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persoon aan bepaalde bestuursorganen. De risicomelding bevat een constatering van 
een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon; voorts maakt daarvan een 
risicoanalyse, die bestaat uit gegevens uit de registratie die in samenhang worden ge-
presenteerd. 
 
In de registratie worden gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, 
de commissarissen, de leden – voor zover deze bestuurlijke functies vervullen –, de 
bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Voorts kunnen in de 
registratie gegevens worden opgenomen over andere personen die het beleid van de 
rechtspersoon bepalen of mede kunnen bepalen. Ook kunnen in de registratie gege-
vens worden opgenomen over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de 
ouders, kinderen en kleinkinderen van bij de rechtspersoon betrokken personen, indien 
dat naar het oordeel van het ministerie nodig is in verband met de analyse van het be-
stuurdersnetwerk van de rechtspersoon. 
 
Op dit moment zijn nog geen details bekend inzake de wijze waarop praktisch uitvoe-
ring zal worden gegeven aan deze wet. 

8. OMZETTING 

Stichtingen en verenigingen kunnen zich omzetten in een andere rechtsvorm. Deze 
omzetting kan zowel onvrijwillig als vrijwillig plaatsvinden. Omzetting kan ook onder-
deel uitmaken van een reorganisatie. 

ONVRIJWILLIGE OMZETTING 

Een stichting of vereniging die niet voldoet aan de wettelijke vereisten, kan worden 
verplicht om zich om te zetten naar de juiste rechtsvorm.  

VRIJWILLIGE OMZETTING 

Vaker dan onvrijwillige omzetting vindt vrijwillige omzetting plaats. Enkele voorbeelden: 
 
• Stichtingen die de donateurs of andere betrokkenen meer willen betrekken bij de 

besluitvorming, vormen zich om tot een vereniging.  
• Verenigingen die ontdekken dat de ondernemingsactiviteiten belangrijker zijn 

geworden en die hun leden willen laten meeprofiteren van de behaalde winsten, 
kiezen voor omzetting in een coöperatie.  

• Een stichting met een onderneming zet zich om in een besloten vennootschap. 
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PROCEDURE BIJ OMZETTING 

Indien een stichting of vereniging zich wil omzetten in een andere rechtsvorm, is het 
navolgende nodig: 
 
1. Een besluit tot omzetting van het orgaan binnen de rechtspersoon dat bevoegd 

is de statuten te wijzigen. Hierbij moeten de formaliteiten voor statutenwijziging 
in acht worden genomen en dient er (tenzij een stichting zich omzet) een meer-
derheid van ten minste 90% van de uitgebrachte stemmen te zijn. 

2. Een besluit tot statutenwijziging (de statuten moeten voldoen aan de eisen die 
gelden voor de nieuwe rechtsvorm). 

3. Een notariële akte van omzetting. 
 
Soms is er ook een rechterlijke machtiging nodig. Een rechterlijke machtiging is nodig 
als een stichting zich wil omzetten in een andere rechtsvorm, als een andersoortige 
rechtspersoon zich wil omzetten in een stichting en als een naamloze of besloten ven-
nootschap zich wil omzetten in een vereniging. 
 
 

2. DE STICHTING 

9. OPRICHTING 

Een stichting wordt opgericht door één of meer personen door middel van een notariële 
akte. In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting opgenomen.  
 
Aan de statuten van een stichting wordt een aantal formele eisen gesteld. Zo moet 
daarin onder andere worden opgenomen: 
 
• de naam van de stichting, daarin moet het woord ‘stichting’ voorkomen; 
• het doel van de stichting;  
• de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; 
• de bestemming van het batig saldo van de stichting na ontbinding. 
 
De notaris is persoonlijk aansprakelijk indien de statuten van de stichting niet voldoen 
aan de formele eisen. 
 
Het verdient aanbeveling een groot aantal andere onderwerpen in de statuten te rege-
len, onder andere rondom het bestuurslidmaatschap (begin en einde daarvan) en de 
besluitvorming binnen het bestuur.  
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Het burgerlijk recht biedt zeer ruime mogelijkheden voor de doelomschrijving van de 
stichting. Men dient er wel rekening mee te houden dat soms (bijvoorbeeld via bijzon-
dere wetgeving of subsidieregelingen) extra eisen worden gesteld aan de doelom-
schrijving. Bijvoorbeeld bij de lijfrentestichting en de pensioenstichting. 
 
Een stichting mag haar winst niet uitkeren aan haar oprichters of bestuurders. Dat be-
tekent echter niet dat het verboden is om een onderneming te hebben of winst te ma-
ken. Dat mag wel, alleen de stichtingsvorm leent zich er niet voor om de voordelen die 
uit de activiteiten voortvloeien uit te keren anders dan conform een toegestaan statutair 
doel.  
 
Naast een bestuur kan de stichting op grond van haar statuten ook andere organen 
hebben. Zo kan worden gedacht aan een raad van toezicht, een raad van commissa-
rissen, een medewerkersraad of een cliëntenraad. De statuten kunnen bevoegdheden 
toekennen aan een bepaalde commissie of aan een gemeente. Sommigen menen dat 
een op basis van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad een 
orgaan van de stichting is.  
 
Een stichting mag echter geen leden hebben. Dat betekent dat er bij de stichting geen 
orgaan mag zijn, die dezelfde rol speelt als de algemene ledenvergadering bij een ver-
eniging. 
 
Onderwerpen die niet verplicht in de statuten moeten worden opgenomen, kunnen ook 
worden vastgelegd in andere vorm, bijvoorbeeld in huishoudelijke reglementen. Deze 
reglementen worden vastgesteld door het bestuur, tenzij in de statuten is vastgelegd 
dat de bevoegdheid aan een ander is toegekend. Het grote voordeel van reglementen 
is dat de formaliteiten rondom wijziging ervan simpeler zijn dan wijziging van de statu-
ten (daarvoor is bijvoorbeeld altijd een notariële akte nodig). Wel verdient het aanbeve-
ling om zorg te dragen voor een goede vastlegging van de besluitvorming rondom de 
reglementen, zodat naderhand altijd kan worden nagegaan of de reglementen rechts-
geldig tot stand zijn gekomen en welke inhoud de reglementen hebben. 
 
Iedere stichting moet worden ingeschreven bij het handelsregister, dat wordt gehouden 
door de Kamer van Koophandel. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor een juiste 
inschrijving bij het register. Die inschrijvingsverplichting omvat onder meer inschrijving 
van: 
 
• de stichting als zodanig; 
• bestuurders, gevolmachtigden en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid; 
• statutenwijziging en ontbinding van de stichting. 
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Zolang een stichting niet is ingeschreven in het handelsregister, is iedere bestuurder 
hoofdelijk aansprakelijk naast de stichting voor rechtshandelingen waardoor hij de 
stichting heeft verbonden. Een onjuiste inschrijving kan worden gerectificeerd door de 
rechter, op verzoek van een belanghebbende, de Kamer van Koophandel of de officier 
van justitie. 

10. BESTUUR 

De eerste bestuurders van de stichting worden veelal bij oprichting aangewezen. De 
wijze van benoeming van opvolgers is in de statuten geregeld. Er zijn verschillende 
regelingen mogelijk, onder meer: 
 
• de bestuursleden worden benoemd door bepaalde in de statuten aangewezen 

personen, bijvoorbeeld gemeenten of een raad van toezicht; 
• de statuten geven bepaalde personen het recht om nieuwe bestuursleden voor te 

dragen, de benoemende instantie/persoon mag daaruit kiezen en in bijzondere, 
in de statuten geregelde gevallen, daarvan afwijken; 

• coöptatie: de bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. 

11. VERSCHILLENDE SOORTEN STICHTINGEN 

De verschijningsvorm van stichtingen kan heel verschillend zijn, er kan sprake zijn van 
kleine organisaties maar ook van grote instellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of 
grote brancheorganisaties. De statuten van stichtingen kunnen onderling sterk verschil-
len. Het is voor de betrokken organisaties van groot belang dat de statuten en andere 
juridische documenten goed ‘op maat’ worden gemaakt. 

12. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR 

Één van de bijzondere soorten stichtingen is de ‘stichting administratiekantoor’ zoals 
deze in het vennootschapsrecht wordt ingezet. Een stichting administratiekantoor wordt 
gebruikt om een scheiding te kunnen maken tussen de economische aandeelhouders-
rechten (dividend, opbrengst aandelen/certificaten) en de zeggenschapsrechten ver-
bonden aan aandelen.  
 

VOORBEELD:  
de heer X is enig aandeelhouder en enig bestuurder van bv X. In verband met 
zijn leeftijd en de mogelijkheid dat hem iets zal overkomen, heeft hij in overleg 
met zijn advocaat en belastingadviseur besloten om de aandelen in bv X te cer-
tificeren door middel van een stichting. De aandelen in bv X worden notarieel 
geleverd aan een nieuw opgerichte stichting administratiekantoor; de stichting 
reikt aan de heer X certificaten van aandelen uit die hem recht geven op de 
economische rechten. Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer X; de 
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statuten van de stichting bevatten een regeling over de opvolging van de heer 
X, bijvoorbeeld doordat de heer X al bij voorbaat aanwijst wie zijn opvolger zal 
zijn in het bestuur van de stichting.  
 
Gevisualiseerd ziet de structuur vóór en na certificering er als volgt uit: 
 
 

BV X 

de heer X 

BV X 

de heer X 

stichting 
administratiekantoor

100% 
aandelen

100% 
aandelen 

100% 
certificaten 

Situatie vóór 
certificering 

Situatie ná  
certificering 

 
 
 
Als de heer X komt te overlijden kunnen de certificaten bijvoorbeeld bij zijn drie 
kinderen terechtkomen. Zij krijgen alle opbrengsten en de door de heer X al 
aangewezen bestuurder van de stichting oefent de aandeelhoudersrechten uit 
in de algemene vergadering van aandeelhouders van bv X.  
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De structuur ziet er dan als volgt uit: 
 
 

BV X 

kind A 

stichting 
administratiekantoor

100% 
aandelen 

éénderde van 
de certificaten 

Situatie ná opvolging 

kind B kind C 

éénderde van 
de certificaten 

éénderde van 
de certificaten

 
 
 
Overigens komt als gevolg van invoering van het wetsvoorstel inzake flexibilisering van 
de besloten vennootschap wijziging in de positie van de certificaathouders, met ook 
gevolgen voor de rol van de stichting administratiekantoor. Daarin zullen bestuurders 
van dergelijke stichtingen zich na inwerkingtreding van die wet goed dienen te verdie-
pen. 
 
De stichting administratiekantoor is slechts één van de voorbeelden van bijzondere 
stichtingen. 
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3. DE VERENIGING 

13. INFORMELE VERENIGING 

Een vereniging is een voor een bepaald doel opgerichte rechtspersoon die leden heeft, 
en komt tot stand door een rechtshandeling waarbij twee of meer personen die vereni-
ging tot stand brengen. Als de rechtshandeling niet is vastgelegd in een notariële akte, 
komt daarmee een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid tot stand, ook wel ‘in-
formele vereniging’ genoemd.  
 
Het belangrijkste verschil tussen de informele vereniging en de vereniging waarvan de 
statuten notarieel zijn vastgelegd, is dat de bestuurders van de informele vereniging 
persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging. Is er geen aanspra-
kelijke bestuurder, dan is degene die namens de vereniging de verplichting aanging 
aansprakelijk.  
 
Een ander verschil is dat de informele vereniging geen registergoederen (onder andere 
onroerende zaken) kan verkrijgen. Elders in dit artikel, zal uitsluitend worden uitgegaan 
van de vereniging waarvan de statuten in een notariële akte zijn vastgelegd. 
 
Het is niet aan te bevelen om door middel van een informele vereniging te opereren.  

14. STATUTEN EN REGLEMENTEN 

Aan de statuten van een vereniging wordt een aantal formele eisen gesteld. Zo moet 
daarin onder andere worden opgenomen: 
 
• de naam van de vereniging (daarin hoeft het woord ‘vereniging’ niet voor te ko-

men); 
• welk doel de vereniging heeft;  
• wat de verplichtingen van de leden ten opzichte van de vereniging zijn, en de 

wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd; 
• op welke wijze de algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen; 
• de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding. 
 
De notaris is persoonlijk aansprakelijk indien de statuten van de vereniging niet vol-
doen aan de formele eisen. 
 
Het burgerlijk recht biedt zeer ruime mogelijkheden voor de doelomschrijving van de 
vereniging. Men dient er wel rekening mee te houden dat soms (bijvoorbeeld via bij-
zondere wetgeving of subsidieregelingen) extra eisen worden gesteld aan de doelom-
schrijving.  
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Een vereniging mag haar winst niet uitkeren aan haar oprichters, leden of bestuurders. 
Dat betekent echter niet dat het verboden is om een onderneming te hebben of winst te 
maken. Dat mag wel, alleen de verenigingsvorm leent zich er niet voor om de voorde-
len die uit de activiteiten voortvloeien uit te keren anders dan conform een toegestaan 
statutair doel. Zie over de ‘ondernemende’ vereniging hierna in par. 4. 
 
Het verdient aanbeveling een groot aantal andere zaken in de statuten te regelen, on-
der andere rondom het lidmaatschap (begin en einde van het lidmaatschap) en de be-
voegdheden van het bestuur. 
 
Onderwerpen die niet verplicht in de statuten moeten worden opgenomen, kunnen ook 
worden vastgelegd in andere vorm. Veel verenigingen kennen huishoudelijke regle-
menten, tuchtregels, besluiten en dergelijke. Deze reglementen worden vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering, tenzij in de statuten is vastgelegd dat de be-
voegdheid aan een ander orgaan (bijvoorbeeld het bestuur) is toegekend. Het grote 
voordeel van reglementen is dat de formaliteiten rondom wijziging ervan simpeler zijn 
dan wijziging van de statuten (daarvoor is bijvoorbeeld altijd een notariële akte nodig). 
Wel verdient het aanbeveling om zorg te dragen voor een goede vastlegging van de 
besluitvorming rondom de reglementen, zodat naderhand altijd kan worden nagegaan 
of de reglementen rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en welke inhoud de reglemen-
ten hebben. 
 
Iedere formele vereniging moet worden ingeschreven bij het handelsregister, dat wordt 
gehouden door de Kamer van Koophandel. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor 
een juiste inschrijving bij het register. Die inschrijvingsverplichting omvat onder meer 
inschrijving van: 
 
• de vereniging als zodanig; 
• bestuurders, gevolmachtigden en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid; 
• statutenwijziging en ontbinding van de vereniging. 
 
Zolang een vereniging niet is ingeschreven in het handelsregister, is iedere bestuurder 
hoofdelijk aansprakelijk naast de vereniging voor rechtshandelingen waardoor hij de 
vereniging heeft verbonden. Een onjuiste inschrijving kan worden gerectificeerd door 
de rechter, op verzoek van een belanghebbende, de Kamer van Koophandel of de offi-
cier van justitie. 

15. BESTUUR 

Het bestuur van de vereniging wordt (behoudens bij oprichting) benoemd door de al-
gemene ledenvergadering. In beginsel zijn de bestuurders afkomstig uit de leden, maar 
de statuten kunnen het mogelijk maken dat ook buitenstaanders tot bestuurder worden 
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benoemd. Ook kunnen de statuten bepalen dat een deel van de bestuurders (mits 
minder dan de helft) door andere personen dan de leden worden benoemd. 
Voorts is mogelijk dat statutair wordt geregeld dat aan andere personen dan de leden 
het recht wordt toegekend om een voordracht voor benoeming van bestuurders te 
doen, en dat de algemene ledenvergadering wordt beperkt in haar mogelijkheden 
daarvan af te wijken. 

16. LEDEN EN ANDERE BETROKKENEN BIJ DE VERENIGING 

Leden zijn personen die toegang hebben tot de algemene ledenvergadering en in die 
vergadering of via een ledenraad hun stem mogen uitbrengen. Al diegenen die dat 
recht niet hebben (ook al worden zij aangeduid met een woord waarin ‘lid’ voorkomt, 
zoals erelid) zijn geen lid in de zin van de wet. Een donateur is geen lid omdat hij de 
vereniging uitsluitend financieel steunt.  
 
Niet alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van een vereniging. Ook is het mogelijk 
om rechtspersonen (zoals de stichting en vereniging zelf) of samenwerkingsverbanden 
(zoals de personenvennootschap1) lid te laten zijn van een vereniging. Bij lidmaatschap 
van een rechtspersoon of personenvennootschap dient extra aandacht aan de bepa-
lingen inzake lidmaatschap in de statuten te worden besteed. 
 
 

4. DE STICHTING EN VERENIGING MET ONDERNEMINGSACTIVI-
TEITEN 

17. WINSTUITKERINGSVERBOD EN HET ONDERNEMINGSBEGRIP BIJ STICHTINGEN 
EN VERENIGINGEN 

De stichting en vereniging zijn niet bedoeld voor gewone ondernemingsactiviteiten. 
Toch denken sommige ondernemers dat de stichting een goed alternatief is voor de 
besloten vennootschap, met als belangrijkste voordeel dat er geen minimumkapitaaleis 
(thans voor de besloten vennootschap € 18.0002) geldt en dat de oprichting snel kan 
plaatsvinden. Het is echter een misvatting dat de stichting geschikt zou zijn voor on-
dernemers.  
 
                                                 
1Onder het huidige recht nog aangeduid als vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en 
maatschap. Er is een wetsvoorstel aanhangig dat naar verwachting in 2011 wet zal worden en waarin 
deze samenwerkingsvormen worden omgezet in de ‘personenvennootschap’. 
2 Overigens zal na inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake flexibilisering van het bv-recht de eis van 
het € 18.000 minimumkapitaal komen te vervallen. Wanneer die inwerkingtreding zal zijn, is bij het afslui-
ten van deze tekst nog niet bekend. 
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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 activiteiten op nahou-
den die kwalificeren als onderneming. Dat is met name het geval bij stichtingen en ver-
enigingen die vergelijkbare activiteiten hebben als ondernemers. Een voorbeeld daar-
van is een stichting die natuurterreinen beheert en die milieuvriendelijk geproduceerde 
kleding en kantoorbehoeften verkoopt om geld in te zamelen. 
 
Lastig is wel dat er verschillende begrippen ‘onderneming’ in allerlei wetten en regelin-
gen voorkomen. Zo kennen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en Handelsregis-
terwet 2007 eigen ondernemingsbegrippen. 

18. REGELS VOOR ONDERNEMENDE STICHTINGEN EN VERENIGINGEN 

In deze paragraaf worden de verschillende ondernemingsbegrippen in verschillende 
wetten behandeld.  
 

ONDERNEMINGSBEGRIP IN DE HANDELSREGISTERWET 2007 

Op grond van de Handelsregisterwet 2007 kan een stichting of vereniging met onder-
neming extra gegevens inschrijven als zij een onderneming heeft. In de Handelsregis-
terwet 2007 komt geen omschrijving van het begrip ‘onderneming’ voor. In een aantal 
rechterlijke uitspraken op grond van de vorige Handelsregisterwet is wel ongeveer tot 
uitdrukking gekomen wat onder dat begrip moet worden verstaan. In deze uitspraken 
gaat het om instellingen die hun organisatie en activiteiten richten op het op commerci-
ele wijze deelnemen aan het economische verkeer. Als er helemaal geen concurrerend 
optreden is, zal niet snel van een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet 
kunnen worden gesproken. De Handelsregisterwet 2007 biedt in art. 8 de mogelijkheid 
om het ondernemingsbegrip door middel van een algemene maatregel van bestuur 
nader in te vullen. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt. In artikel 2 van het Han-
delsregisterebesluit 2008 wordt gezegd dat van een onderneming sprake is indien een 
voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen 
bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van der-
den 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. Dit wordt nader uitgewerkt in een beleidsregel3. 
 
                                                 
3 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645, inza-
ke het ondernemingsbegrip in het handelsregister. 
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ONDERNEMINGSBEGRIP IN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN 

Een stichting of vereniging kan een onderneming hebben 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. 
 

BOEK 2 BW EN DE ONDERNEMENDE STICHTING / VERENIGING 

In boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn bepalingen opgenomen inzake toepasselijkheid van 
het jaarrekeningenrecht op ondernemende stichtingen en verenigingen. Met ingang 
van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 1998 geldt het jaarrekeningenrecht 
van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor stichtingen en verenigingen met 
één of meerdere ondernemingen, waarvan de totale jaaromzet boven een bepaalde 
drempel komt. Thans is deze drempel € 4.400.000. Net als besloten vennootschappen 
zullen deze stichtingen en verenigingen financiële gegevens bij het handelsregister 
moeten publiceren. In het Burgerlijk Wetboek is gekozen voor het ondernemingsbegrip 
uit de Handelsregisterwet 2007. Overigens is het jaarrekeningenrecht van titel 9 altijd 
van toepassing – dus ongeacht de rechtsvorm - op banken4 en (sinds 1 november 
2009) op betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toe-
zicht. 
 
De bestuurder van de ondernemende stichting of vereniging loopt extra risico van be-
stuurdersaansprakelijkheid, doordat bepaalde aansprakelijkheidsregels alleen van toe-
passing 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 ven-
nootschapsbelasting 1969 (dus die een onderneming hebben in de zin van de ven-
nootschapsbelasting). Voorts zijn bepaalde aansprakelijkheidsregels gekoppeld aan de 
jaarrekeningplicht. 

                                                 
4 Houders van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling als bedoeld in arti-
kel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. 
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5. SAMENWERKING EN REORGANISATIE 

19. INTRODUCTIE INZAKE SAMENWERKING EN REORGANISATIE 

In de praktijk komt samenwerking door stichtingen en verenigingen onderling en met 
andere soorten rechtspersonen regelmatig voor. Die samenwerking kan allerlei ver-
schillende achtergronden hebben. Zo kunnen lokale organisaties op hetzelfde werkter-
rein (bijvoorbeeld een bepaalde sport) landelijk samenwerken ter behartiging van hun 
belangen. Ook komt het voor dat er afzonderlijke stichtingen en verenigingen in het 
leven worden geroepen, die nauw met elkaar samenhangen, wat bijvoorbeeld blijkt uit 
het feit dat de besturen hetzelfde zijn. 
 
Bij stichtingen en verenigingen kan de behoefte ontstaan om samenwerking te laten 
resulteren in meer ingrijpende veranderingen, namelijk in reorganisatie. Reorganisatie 
kan onder andere betekenen dat twee stichtingen of verenigingen ‘samensmelten’ tot 
één rechtspersoon (juridische fusie). Verder kan één rechtspersoon al haar vermogen 
en activiteiten aan een andere rechtspersoon overdragen (overdracht van activiteiten) 
en vervolgens zichzelf ontbinden. Ook de juridische splitsing kan voor de reorganisatie 
van stichtingen en verenigingen van betekenis worden. 

20. CONTRACTUELE SAMENWERKING 

Contractuele samenwerking is die vorm van samenwerking die bij overeenkomst is 
geregeld. Die overeenkomst kan schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een officieel 
contract of in de notulen van de vergaderingen van de betrokkenen. Zo’n overeen-
komst kan echter ook geheel of gedeeltelijk mondeling of in een briefwisseling tot stand 
komen, zij het dat de inhoud daarvan dan wat minder duidelijk ligt. In de praktijk ver-
dient het daarom aanbeveling om gemaakte afspraken wel op een of andere wijze 
schriftelijk en systematisch vast te leggen. 

21. SAMENWERKING VIA DE ORGANEN VAN DE STICHTING OF VERENIGING 

De samenwerking tussen verenigingen en stichtingen kan worden vormgegeven via de 
organen van de individuele stichtingen en verenigingen. De samenwerking kan bijvoor-
beeld tot uitdrukking komen in het feit dat beide stichtingen hetzelfde bestuur hebben, 
of doordat bij de ene stichting invloed door de andere stichting wordt uitgeoefend via 
een raad van toezicht of raad van commissarissen. 
Voorbeeld: twee verenigingen die er over denken om in de toekomst te fuseren, beslui-
ten hun nauwe samenwerking nader vorm te geven, doordat er van iedere vereniging 
een bestuurslid wordt benoemd tot bestuurslid van de andere vereniging. 
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22. SAMENWERKING DOOR MIDDEL VAN EEN ANDERE RECHTSPERSOON 

Stichtingen of verenigingen kunnen samenwerken, door samen een rechtspersoon op 
te richten die voor hen werkzaamheden verricht. Een veel voorkomende vorm is de 
stichting (ook wel eens samenwerkingsstichting genoemd) of de vereniging. Voorbeeld: 
een stichting op het gebied van medische hulpverlening heeft een aparte stichting op-
gericht waarin de onroerende zaken zijn ondergebracht. Het bestuur van de onroeren-
dezakenstichting wordt benoemd door de hulpverleningsstichting.  
Veel koepelorganisaties en federaties zijn verenigingen. Echter, ook samenwerking via 
andere rechtsvormen is denkbaar, zoals via een besloten vennootschap, waarvan de 
samenwerkende verenigingen of stichtingen de aandelen houden. 

23. JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING 

Kenmerkend voor juridische fusie is dat door één rechtshandeling twee of meer rechts-
personen juridisch ‘samensmelten’. Dat betekent dat er maar één rechtspersoon over-
blijft die alle rechten en verplichtingen van de gefuseerde rechtspersonen op zich heeft 
genomen. Juridische fusie heeft voordelen en nadelen. Het voordeel ten opzichte van 
de overdracht van activiteiten is dat alle vermogensbestanddelen (activa en passiva) 
en rechten en verplichtingen niet afzonderlijk hoeven te worden overgedragen volgens 
de daarvoor geldende formaliteiten. Het nadeel van juridische fusie kan zijn dat met de 
procedure veel meer tijd gemoeid is en er uitgebreidere specialistische begeleiding 
nodig is.  
 
Juridische splitsing is het tegenovergestelde van juridische fusie. Waar bij juridische 
fusie meerdere rechtspersonen tot één rechtspersoon samensmelten, ontstaan bij 
splitsing naast of in plaats van de splitsende rechtspersoon één of meerdere rechts-
personen. Volgens het wetsvoorstel zal de mogelijkheid bestaan dat de vereniging en 
stichting bij splitsing een of meerdere rechtspersonen van dezelfde soort laten ont-
staan. Ook zal het mogelijk zijn dat er een besloten of naamloze vennootschap tot 
stand komt. De voorgestelde procedure bij splitsing heeft veel overeenkomsten met die 
van juridische fusie.  
 
Het voordeel van juridische splitsing is dat alle vermogensbestanddelen door één nota-
riële akte onder algemene titel overgaan op de verkrijgende rechtspersonen. Voor zo-
ver de splitsende rechtspersoon verdwijnt, gebeurt dat zonder dat vereffening nodig is. 
Bij afsplitsing van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of 
stichting kunnen ook naamloze of besloten vennootschappen worden opgericht, mits 
de splitsende rechtspersoon daarvan alle aandelen verkrijgt. Voor het overige moeten 
de partijen bij een splitsing dezelfde rechtsvorm hebben. Door splitsing kunnen 
schuldeisers en contractspartijen met een nieuwe wederpartij geconfronteerd worden. 
In verband met de eventuele nadelen daarvan zijn voorzieningen in de wet opgeno-
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men. Ook hier geldt dat met de procedure de nodige tijd gemoeid is en er uitgebreidere 
specialistische begeleiding nodig is. 

24. OVERDRACHT VAN ACTIVITEITEN / OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Bij reorganisaties wordt regelmatig gebruikgemaakt van de mogelijkheid bepaalde acti-
viteiten en vermogensbestanddelen over te dragen. Deze reorganisatievorm wordt ook 
wel ‘vermogensrechtelijke fusie’ genoemd. De procedure voor een dergelijke over-
dracht is relatief eenvoudig. Er dient een koopovereenkomst te worden gesloten, waar-
toe het bestuur bevoegd dient te zijn op grond van de statutaire voorschriften.  
Alle individuele vermogensbestanddelen dienen door middel van de daarvoor geldende 
formaliteiten te worden overgedragen (geleverd). Die leveringsformaliteiten hoeven niet 
altijd ingewikkeld te zijn. Eén van de grote verschillen tussen deze reorganisatievorm 
en juridische fusie en juridische splitsing is gelegen in de levering.5 
Soms heeft activiteitenoverdracht voordelen boven een reorganisatievorm waarbij de 
oorspronkelijke rechtspersoon in stand blijft, namelijk in die gevallen dat het risico be-
staat dat er nog ‘smetten’ aan de rechtspersoon kleven, bijvoorbeeld aansprakelijk-
heidsrisico. 

25. COMBINATIES 

Ook combinaties van de hiervoor genoemde vormen zijn mogelijk. Zo is denkbaar dat 
twee stichtingen samenwerken via een besloten vennootschap, maar dat zij daarnaast 
in hun hoedanigheid van aandeelhouders ook nog een aantal contractuele afspraken 
maken. 

26. KEUZE VOOR EEN SAMENWERKINGS- OF REORGANISATIEVORM 

De keuze voor een samenwerkings- of reorganisatievorm zal van allerlei factoren af-
hangen. Daarbij spelen allerlei beleidsmatige zaken een rol (bijvoorbeeld het meest 
wenselijke besluitvormingsmodel), maar ook de fiscale en financiële consequenties van 
de keuze. Een goede voorbereiding en deskundige begeleiding van het reorganisatie-
proces is daarom essentieel. 

                                                 
5Bij juridische fusie en splitsing vindt levering in één keer plaats door middel van de notariële akte. 
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6. HET EINDE VAN DE STICHTING EN VERENIGING 

27. ONTBINDING, VEREFFENING EN EINDIGEN VAN DE RECHTSPERSOON 

Indien men een rechtspersoon wil laten eindigen (juridisch ‘overlijden’), geschiedt dat 
door middel van ontbinding en vereffening. Ontbinding kan op verschillende wijzen 
plaatsvinden: 
 
• door een besluit van het bevoegde orgaan van de stichting of vereniging; 
• bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot 

gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is; 
• door het ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging, coöpera-

tie of een onderlinge waarborgmaatschappij is; 
• na het vonnis tot faillietverklaring door: hetzij opheffing van het faillissement we-

gens de toestand van de boedel, hetzij door een akkoord; 
• door een besluit van de Kamer van Koophandel; 
• door een besluit van de rechter op grond van een bijzondere wetsbepaling. 
 
Als het ontbindingsbesluit op de juiste manier is genomen, is de stichting of vereniging 
juridisch nog niet van de aardbodem verdwenen. Na de ontbinding blijft de stichting of 
vereniging nog bestaan zolang dat voor de vereffening nodig is. Vereffening is de fase 
tussen het ontbindingsbesluit en het daadwerkelijk eindigen van de rechtspersoon. 
Tijdens de vereffening worden alle lopende zaken afgewikkeld, de activa te gelde ge-
maakt, de schulden betaald en (voor zover aanwezig) het positief saldo volgens de 
statuten uitgekeerd. Pas als er geen bekende baten meer zijn, eindigt de vereffening. 
 
In het navolgende worden enige vormen van ontbinding nader besproken. 

28. EIGEN BESLUIT TOT ONTBINDING EN CORRECTE VEREFFENING 

Het besluit tot ontbinding kan worden genomen door het daartoe binnen de stichting of 
vereniging bevoegde orgaan. Dat is in de statuten geregeld en is bij de stichting 
meestal het bestuur en bij de vereniging meestal de algemene ledenvergadering. Er 
dient een rechtsgeldig besluit tot ontbinding van de stichting of vereniging te worden 
genomen, waarbij de vereffenaars worden aangewezen. Voorts kan dan al de persoon 
worden aangewezen onder wie de boeken en bescheiden van de stichting of vereni-
ging gedurende tien jaren na afloop van de vereffening zullen berusten.  
 
Een vereffenaar heeft, tenzij de statuten anders bepalen, dezelfde bevoegdheden, 
plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met 
zijn taak als vereffenaar. 
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De stichting of vereniging blijft voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het ver-
mogen nodig is. Op alle uitgaande stukken van de stichting of vereniging dient aan de 
naam van de stichting of vereniging ‘in liquidatie’ te worden toegevoegd. 
 
De schulden van de stichting of vereniging dienen te worden voldaan door de vereffe-
naars. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening 
waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Tevens stellen de veref-
fenaars een plan van verdeling op dat de grondslagen van de verdeling bevat. De ver-
effenaars leggen de rekening en verantwoording alsmede het plan van verdeling neer 
bij het register waarin de stichting of vereniging is ingeschreven en ten kantore van de 
stichting of vereniging. Deze stukken worden aan het register toegezonden en liggen 
twee maanden voor ieder ter inzage. 
De vereffenaars maken in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer de rekening en 
verantwoording alsmede het plan van uitkering ter inzage liggen.  
 
Na deponering en bekendmaking vangt de verzetstermijn aan. Gedurende twee maan-
den bestaat er een verzetsmogelijkheid voor iedere schuldeiser of gerechtigde. Indien 
geen verzet wordt aangetekend, kunnen de vereffenaars na deze periode tot uitkering 
overgaan. De vereffenaar draagt hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van 
het vermogen van de ontbonden stichting of vereniging is overgebleven, in verhouding 
tot ieders recht over aan hen die krachtens de statuten daartoe zijn gerechtigd.  
Telkens wanneer de stand van het vermogen daartoe aanleiding geeft, kunnen de ver-
effenaars een uitkering bij voorbaat aan de gerechtigden doen. Na de aanvang van de 
verzetstermijn doen zij dit echter niet zonder machtiging van de rechter. De vereffening 
eindigt indien er aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn. De stichting of ver-
eniging houdt dan op te bestaan. De vereffenaars schrijven het feit van het ophouden 
te bestaan van de stichting of vereniging in bij het handelsregister. De bewaarder van 
de stukken van de stichting of vereniging geeft binnen acht dagen na het einde van de 
vereffening zijn naam en adres op bij het handelsregister. 
 
Ook vereffenaars kunnen met bestuurdersaansprakelijkheid geconfronteerd worden. 
Op de door de stichting of vereniging zelf aangewezen vereffenaar zijn de regels inza-
ke bestuurdersaansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing. Voor vereffenaars 
die op andere wijze zijn benoemd, gelden eigen regels. 

29. ONTBINDING DOOR DE RECHTER OP GROND VAN EEN BIJZONDERE WETSBE-
PALING 

Ontbinding door de rechter kan onder meer plaatsvinden indien: 
 
• er bij de oprichting van de stichting of vereniging formele fouten zijn gemaakt 

(oprichtingsgebreken); 
• de statuten niet aan de eisen van de wet voldoen; 
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• de stichting of vereniging niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechts-
vorm valt; 

• de stichting of vereniging verboden van boek 2 Burgerlijk Wetboek overtreedt, of 
in ernstige mate in strijd met de statuten handelt. 

 
De ontbinding kan worden uitgesproken op verzoek van de officier van justitie of van 
een belanghebbende. 

30. FAILLISSEMENT 

De stichting of vereniging kan in staat van faillissement worden verklaard als de 
rechtspersoon in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Faillissement 
kan worden uitgesproken op verzoek van de rechtspersoon zelf, of op verzoek van een 
schuldeiser. De rechter stelt bij het uitspreken van het faillissementsvonnis een curator 
aan. Het faillissement eindigt veelal door een rechterlijke beslissing tot opheffing we-
gens gebrek aan baten. Ook kan de vereffening eindigen doordat er een akkoord met 
de schuldeisers tot stand komt. Formeel is het moment van opheffing wegens gebrek 
aan baten of het moment van de insolventie het moment waarop de rechtspersoon 
eindigt. 

31. ONTBINDING DOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL 

De Kamer van Koophandel kan bij beschikking een in het handelsregister ingeschre-
ven vereniging of stichting ontbinden indien: 
 
a. de bestuurders ontbreken, hetgeen het geval is als:  

• er gedurende ten minste één jaar geen bestuurder staat ingeschreven en 
er geen opgaaf tot inschrijving is gedaan, of  

• de bestuurder is overleden, of  
• de bestuurder ten minste één jaar niet bereikbaar is gebleken op het in-

geschreven adres, of de bestuurder niet bereikbaar is op het adres vol-
gens de burgerlijke stand, of in de burgerlijke stand ten minste één jaar 
geen adres van de bestuurder staat vermeld. 

 
én indien: 

 
b. de handelsregisterbijdrage niet is voldaan gedurende ten minste één jaar na de 

datum waarop de rechtspersoon dat bedrag had moeten voldoen. 
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7. NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

32. NIEUWE AANDACHT VAN DE WETGEVER VOOR STICHTINGEN EN VERENIGIN-
GEN 

Steeds vaker komen fraude en misbruik via stichtingen en verenigingen in de publici-
teit. Nederland kent binnen Europa een naar verhouding zeer liberaal stichtingen- en 
verenigingenregime. In sommige sectoren wordt op stichtingen en verenigingen toe-
zicht gehouden op grond van sectorale wetgeving, zoals de regelgeving voor onder-
wijsinstellingen en in de zorg. Op stichtingen en verenigingen die daar niet onder val-
len, wordt vrijwel geen extern toezicht uitgeoefend. Hierin zal verandering komen door 
de inwerkingtreding van de Wet controle op rechtspersonen, waarvan in paragraaf 
1.1.6 al melding is gemaakt  
 

33. INTERNETCONSULTATIE PUBLICATIEPLICHT STICHTINGEN 

Voorts wordt er gedacht aan nieuwe wetgeving voor stichtingen, die meer verplichtin-
gen schept in de sfeer van financiële verantwoording. Medio juli 2010 is een consulta-
tievoorstel bekend gemaakt, waarin door het ministerie van justitie een nieuw artikel 
2:299b BW wordt voorgesteld, op grond waarvan stichtingen hun staat van baten en 
lasten openbaar dienen te maken door deponering bij het handelsregister. In deze 
staat van baten en lasten dienen volgens het consultatievoorstel bevoordeling van de 
stichting door onder meer giften, makingen en lastenbevoordelingen afzonderlijk te 
worden vermeld. Op dit consultatievoorstel is veel kritiek uitgeoefend, zodat het de 
vraag is of een voorstel in deze vorm bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. 

34. VOLG DE ONTWIKKELINGEN! 

In ieder geval blijft het voor betrokkenen bij stichtingen en verenigingen belangrijk de 
ontwikkelingen te blijven volgen. 
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8. ASSISTENTIE PELLICAAN ADVOCATEN N.V. 

De ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten N.V. hebben een ruime 
ervaring met stichtingen en verenigingen en kunnen assisteren op allerlei verschillende 
manieren, onder meer: 
 
• oriënterend overleg inzake mogelijkheden; 
• beoordelen door notarissen opgestelde conceptakten; 
• begeleiding oprichting stichting of vereniging; 
• assistentie bij geschillen; 
• voeren van procedures 
• second opinions. 
 
Telefoonnummers en adressen zijn te vinden via www.pellicaan.nl. 
 


