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Verenigingen en stichtingen zijn niet meer weg te denken uit het
maatschappelijk leven. Op allerlei terreinen komt men verenigingen
en stichtingen tegen. Denk alleen maar aan de veelheid van sport
verenigingen die Nederland rijk is, of aan de stichtingen die een
goed doel nastreven. Minder in het oog springend, maar zeker niet
te verwaarlozen, zijn de stichtingen die in het leven zijn geroepen
om een kapitaal of aandelenbezit te beheren.
Ook bij verenigingen en stichtingen is het van belang om de fiscaliteit
goed in de gaten te houden. In deze brochure worden beknopt de
belangrijkste aandachtspunten besproken waar men bij een vereniging
of stichting tegenaan kan lopen. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de
omzetbelasting. Maar ook de schenkbelasting en de kwalificatie als
algemeen nut beogende instelling komen aan de orde.
Deze brochure dient overigens enkel ter algemene informatie.
Het pretendeert geen volledigheid en is geen fiscaal advies. Indien
u naar aanleiding van de brochure nog vragen heeft, kunt u
uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon bij Ernst & Young.
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.

Juni 2011
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Vennootschapsbelasting

1.1 | Inleiding
In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt een aantal
lichamen onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting.
Sommige lichamen, bijvoorbeeld nv’s en bv’s zijn op grond van hun
rechtsvorm altijd belastingplichtig. Bij stichtingen en verenigingen
ligt dit anders. Deze lichamen worden slechts in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken indien en voorzover zij een onder
neming drijven. Onder het drijven van een onderneming wordt mede
verstaan een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid,
waardoor in concurrentie wordt getreden met belastingplichtige derden.

1.2 | Subjectieve belastingplicht van de
stichting of vereniging
1.2.1 Het drijven van een onderneming
Stichtingen en verenigingen zijn voor de vennootschapsbelasting
belastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijven
(artikel 2, lid 1, onderdeel e, Wet op de vennootschapsbelasting 1969).
Bij de beoordeling of sprake is van een onderneming worden drie
criteria gehanteerd:
1	er moet sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal
en arbeid,
2 waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer,
3	met het oogmerk winst te behalen (welke winst redelijkerwijs
te verwachten valt).
Op deze criteria zal hierna nader worden ingegaan.
Het ondernemingsbegrip voor de vennootschapsbelasting is overigens
niet per definitie hetzelfde als die voor de beoordeling van de btwplicht (zie hoofdstuk 3 van deze brochure).
Ad 1 Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid
Uit de jurisprudentie volgt, dat vrij snel aan dit criterium is voldaan.
Zo werd een stichting die zelf geen personeel in dienst had en
gehuisvest was in het kantoor van een bedrijf toch geacht te
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beschikken over een organisatie van kapitaal en
arbeid. De heersende opvatting in de literatuur is,
dat het woord duurzaam niet inhoudt dat de
organisatie in de tijd duurzaam moet zijn, doch dat
de activiteiten zich richten op een bepaald doel.
Ad 2 Deelname aan het economische verkeer
Het kunnen constateren van een onderneming
vereist, dat de stichting of vereniging deelneemt
aan het economische verkeer en derhalve prestaties
verricht aan derden. Bij een vereniging speelt nog
een rol, dat de leden over het algemeen niet als
derden worden aangemerkt, tenzij tussen de
prestaties van de vereniging en de hoogte van
de contributie een directe samenhang bestaat.
Handelingen in de privé-sfeer vinden niet plaats
in het economische verkeer. Hetzelfde geldt als
slechts een kleine besloten groep gebruik kan
maken van de aangeboden diensten. Daarvan zal in
het algemeen niet snel kunnen worden gesproken,
zo blijkt uit de jurisprudentie.
De hiervóór al genoemde stichting organiseerde
opleidingen en examens. Volgens haar zeggen
betrof het daarbij een interne brancheopleiding.
Zij trad niet naar buiten op, stond niet vermeld
in het telefoonboek en maakte geen reclame.
Desalniettemin kwam het Hof op basis van de
navolgende omstandigheden tot de conclusie,
dat er sprake was van deelname aan het economisch
verkeer en niet van een interne opleiding:

•
•
•
•

De stichting deed binnen een beperkte kring
melding van de door haar georganiseerde
opleiding.
Binnen een beperkte kring werd een studiegids
met telefoonnummers en aanmeldings
formulieren verspreid.
Ook gegadigden buiten deze kring mochten
aan de opleiding meedoen en hebben dit in het
verleden ook gedaan.
Een diploma werd uitgereikt, nadat de opleiding
aan een universiteit was voortgezet en afgerond.

Dat het oordeel ook anders kan uitvallen, bewijst de
uitspraak van het Hof Amsterdam van 1 april 2009.
Deze betrof een belangenvereniging van tele
communicatiegrootverbruikers. Toetreding tot
deze vereniging was uitsluitend mogelijk indien aan
specifieke voorwaarden werd voldaan, hetgeen op
voorhand uitsloot dat het lidmaatschap voor een
ieder openstaat. De inkomsten van de vereniging
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bestonden nagenoeg uitsluitend uit contributie en
de positieve resultaten van de vereniging waren
dan ook geheel afkomstig uit de contributies.
Het Hof oordeelde dat van deelname aan het
economische verkeer geen sprake is wanneer
uitsluitend prestaties aan leden worden verricht,
en de kring van de leden een besloten kring vormt.
De beslissing van het Hof Amsterdam van 1 april
2009 is voorzover ons bekend de eerste waarin zo
duidelijk en zonder voorbehoud is beslist dat de
leden van een vereniging een besloten kring vormen.
Wat de casuspositie onderscheidt van veel andere
praktijkgevallen is dat hier sprake is van een
vereniging die:
a	een relatief beperkt aantal leden heeft, en de
toetreding tot het lidmaatschap aan specifieke
voorwaarden is gebonden,
b uitsluitend aan de leden ‘presteert’ en
c	waarvan de inkomsten (nagenoeg)
uitsluitend uit contributie bestaan.
De verschillen met de hiervoor geschetste casus
van de stichting die opleidingen verzorgde is op het
oog miniem. Dit illustreert dat het in de praktijk om
zeer kleine nuances kan gaan.
Ad 3 Winstoogmerk
Anders dan vaak wordt gedacht, is er geen regel
(wet) die de stichting/vereniging verbiedt winst
te maken door middel van het drijven van een
onderneming. Het Burgerlijk Wetboek bevat slechts
het verbod om de winst te verdelen onder de leden
of (winst)uitkeringen te doen aan haar oprichters
(artikel 26, lid 3, boek 2 BW, respectievelijk artikel
285, lid 3, boek 2 BW).
Wel wordt in de statuten vaak bepaald, dat de
stichting/vereniging niet het maken van winst
beoogt. De stelling, dat in dat geval “dus” geen
onderneming wordt gedreven, aangezien het
lichaam niet voldoet aan het winstoogmerk
criterium, wordt door de fiscus en de rechter
niet aanvaard. Niet de statutaire doelstelling is
bepalend, maar de feitelijke wijze van exploitatie
van een onderneming. De beoordeling van het
laatste geschiedt los van wat hieromtrent in de
statuten is bepaald.
Aangenomen moet worden, dat de bepaling in de
statuten wel invloed heeft op de bewijsrechtelijke
positie. Men kan zich voorstellen, dat bij gebrek

aan een dergelijke bepaling de stichting of
vereniging in een enigszins nadeliger positie
wat betreft de bewijslast verkeert.
Het bestuur van de hiervóór al enkele malen
genoemde stichting had in 1975 het besluit
genomen om de cursusgelden met ongeveer 25%
te verhogen. In de daaropvolgende jaren waren de
cursusgelden verder verhoogd. Daardoor was het
vermogen van de stichting in vijf jaar aangegroeid
van ƒ 11.500 tot ƒ 320.000. Volgens de stichting
was het besluit van 1975 ingegeven door de wens
om het vermogen te verstevigen en daardoor
nadelige resultaten te kunnen opvangen. De cursus
gelden waren echter niet aangepast, toen bleek
dat van blijvende tekorten of van onvoldoende
vermogen geen sprake meer was. Daardoor kwam
het Hof tot de conclusie, dat de stichting in feite
het behalen van winst nastreefde.
Indien een stichting of vereniging met haar
activiteiten jaar na jaar feitelijk overschotten
behaalt, leidt dit, ondanks haar statutaire bepaling
waarin het tegendeel wordt beweerd, veelal tot de
conclusie dat er een winststreven is. Niet van
belang is waarvoor de overschotten zijn bestemd.
Zo doet het niet ter zake of de overschotten worden
aangewend volgens het statutaire doel of om de
tekorten in enig jaar op te vangen en de vermogens
positie te verstevigen. Overigens leidt een
incidenteel positief resultaat niet automatisch tot
de conclusie dat er een winststreven aanwezig is.
Een ander voorbeeld betreft een bedrijfsgenees
kundige dienst. In een discussie over het al dan
niet belastingplichtig zijn van de stichting
overwoog het Hof in 1988 als volgt:
‘Feitelijk staat vast dat belanghebbende in het laatste
jaar waarin zij nog onderdeel van de vereniging A
uitmaakte (1977) een overschot heeft behaald
van ƒ 630.000. Na haar verzelfstandiging in 1978
zijn de jaarlijkse overschotten aanzienlijk toegenomen.
Over de periode 1978 tot en met 1983 bedroegen
de overschotten in totaal bijna ƒ 9.000.000,
waaronder voor het onderhavige jaar ƒ 715.573.
Vanaf het onderhavige jaar heeft belanghebbende
overschotten ook begroot. Haar vermogen is in
de genoemde periode toegenomen met circa
ƒ 9.400.000.
Belanghebbende heeft gesteld dat deze overschotten
noodzakelijk waren voor de vorming van een garantie

vermogen, de aanschaf van apparatuur en dergelijke,
en voor nieuwe huisvesting. Het Hof heeft geen
reden hieraan te twijfelen met dien verstande dat
uit de vastgestelde feiten blijkt dat belanghebbende
uiteindelijk niet zelf de nieuwbouw heeft gerealiseerd,
doch dat die realisering, mede met het oog op het
verkrijgen van investeringsbijdragen is geschied
door de BV die een dochtermaatschappij van
belanghebbende is.
Het door belanghebbende in die jaren gevormde
vermogen is uiteindelijk hoofdzakelijk aangewend
voor een rentedragende lening aan de BV.
Uit de hiervoor omschreven omstandigheden
concludeert het Hof dat belanghebbende bewust
trachtte overschotten te behalen, dat wil zeggen
naar winst streefde, zodat, nu niet in geschil is dat
zij met een duurzame organisatie van kapitaal en
arbeid aan het economische verkeer deelneemt,
sprake is van het drijven van een onderneming in
de zin van artikel 2, lid 1, letter d, [in 2011:
artikel 2, lid 1, letter e] van de Wet.’
De Hoge Raad oordeelde vervolgens, dat het Hof
aan de vaststelling dat belanghebbende met een
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan
het economische verkeer deelnam, en aan het
oordeel dat belanghebbende bewust naar winst
streefde, terecht de gevolgtrekking had verbonden
dat belanghebbende een onderneming dreef in de
zin van artikel 2, lid 1, onderdeel e, Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.
In 2008 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van
een betaald voetbalorganisatie (een vereniging)
dat deze belastingplichtig was voor de vennoot
schapsbelasting. De organisatie werd namelijk
geacht een onderneming te drijven. Niet in geschil
was dat er sprake was van een organisatie van
arbeid en kapitaal waarmee werd deelgenomen in
het economische verkeer. Wel in geschil was het
winststreven. Volgens de rechter moest bij de
beoordeling van dat winststreven rekening worden
gehouden met de verkoop van spelers omdat er
een nauw verband was tussen die verkoop van
spelers en het doel van de organisatie om
voetbalspel tegen betaling te laten bijwonen
door toeschouwers. Dat de overschotten zouden
worden aangewend voor het kopen van nieuwe
spelers en voor de vorming van een garantie
vermogen, betekende volgens de rechter nog
niet dat er geen winststreven was.
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1.2.2 | Het concurrentiecriterium
Indien een stichting of vereniging niet volgens alle
bovengenoemde criteria een onderneming drijft,
kan zij toch belastingplichtig zijn.
De wetgever vat het drijven van een onderneming
voor deze lichamen ruim op. In artikel 4, onderdeel
a, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt
namelijk ook als het drijven van een onderneming
bestempeld:

•
•

een uiterlijk daarmede overeenkomende
werkzaamheid,
waardoor in concurrentie wordt of kan worden
getreden met wèl belastingplichtige natuurlijke
personen en lichamen.

Het concurrentiecriterium is met name bedoeld
om andere wel aan de vennootschapsbelasting
onderworpen lichamen te beschermen tegen
concurrentie van niet-belastingplichtige organisaties.
De algemene opvatting in de literatuur is, dat het
concurrentiecriterium in voorkomende gevallen het
winstoogmerkvereiste van het ondernemingsbegrip
vervangt. Dat wil zeggen, dat deze uitbreiding
alleen van toepassing is indien aan alle overige
ondernemingsvereisten (duurzame organisatie van
kapitaal en arbeid, deelname aan het economische
verkeer) is voldaan.
De ratio van de bepaling kwam uitdrukkelijk aan de
orde in een situatie, waarin een stichting op grond
van dit criterium trachtte om als belastingplichtige
te worden aangemerkt (met de bedoeling om
daardoor WIR-premies te kunnen krijgen). De Hoge
Raad overwoog, dat er zich bij structureel verlies
gevende vennootschappen geen ongerechtvaardigde
voorsprong kan voordoen door het niet vennoot
schapsbelastingplichtig zijn. In die situaties is het
concurrentiecriterium dan ook niet van toepassing.
Wanneer treedt een lichaam in concurrentie met
andere ondernemingen? Uit de jurisprudentie
hieromtrent blijkt, dat dit het geval is indien de
werkzaamheden in enigszins betekenende mate
ten koste kunnen gaan van het debiet van andere
ondernemingen. Criteria die hierbij worden
gehanteerd zijn:

•
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 e omzet van de betreffende stichting of vereni
d
ging in verhouding tot de totale omzet van onder
nemers die vergelijkbare activiteiten uitoefenen;

•

 e commerciële aantrekkelijkheid van de
d
activiteiten van de vereniging of stichting.

Geconcludeerd kan worden, dat het begrip
“in concurrentie treden” beperkt lijkt te worden
uitgelegd, omdat daarvan geen sprake is als de
omzet ten opzichte van de totale omzet van
vergelijkbare ondernemers gering is. Een vergelijking
ten opzichte van omzetten die door individuele
ondernemers worden gemaakt, is niet aan de orde.
Een voorbeeld van een stichting die op grond van
dit concurrentiecriterium belastingplichtig werd
geoordeeld, was een stichting die een nationaal
en internationaal bekend ontspanningspark exploi
teerde, bestaande uit onder meer een sprookjesbos
en speeltuin, een park en een siervijver, een
onoverdekt zwembad, sportvelden, tennisbanen
en een manege, en die voorts een daarbij behorend
café-restaurant en theehuis verpachtte. Het Hof
overwoog met betrekking tot de vraag of de stichting
met de exploitatie van haar vermaakcentrum in
concurrentie treedt als volgt:
‘dat op grond van hetgeen onder de vaststaande
feiten is vermeld omtrent de bekendheid,
de inrichting, de grootte, het aantal bezoekers en
de entreeprijs van dit vermaakcentrum, het Hof
deze vraag voor het jaar 1964 en ook voor de
onmiddellijk daaraan voorafgaande periode,
bevestigend beantwoordt;
dat immers bedoelde feiten aannemelijk maken,
dat de exploitatie van belangh.s natuurpark plaats
vond ten koste van het debiet van door natuurlijke
personen en n.v.’s uitgeoefende bedrijven, welke aan
dagjesmensen recreatie in de open lucht verschaffen,
zoals dierentuinen, strandbaden, speeltuinen,
vogelparken en dergelijke.’
De Hoge Raad oordeelde vervolgens, dat het Hof
op grond van één en ander heeft kunnen beslissen,
dat belanghebbende bij de exploitatie van het
natuurpark in concurrentie trad met bedrijven,
uitgeoefend door natuurlijke personen dan wel
naamloze vennootschappen.
Het is voor de vraag of in concurrentie wordt
getreden niet van belang of dit daadwerkelijk het
geval is. Voldoende is, dat de mogelijkheid om in
concurrentie te treden potentieel aanwezig is.
Zo werd een stichting die ten doel had het
verspreiden van goede katholieke lectuur en die

een religieus familieblad (parochieblad) van het
bisdom uitgaf, geacht in concurrentie te treden (en
dus belastingplichtig te zijn) omdat dit blad een rol
vervulde die ook andere weekbladen zouden
kunnen vervullen en omdat het zich ook door het
opnemen van advertenties op het terrein van
andere dag- en weekbladen begaf.
1.2.3 | Marginale ondernemingsactiviteiten
Het concurrentiecriterium is volgens de wets
geschiedenis niet van toepassing in gevallen,
waarin de winstgevende activiteiten van geringe
omvang zijn en het deelnemen aan het maat
schappelijke verkeer van bijkomstige aard is.
Aan het lichaam dient de eis te worden gesteld,
dat de resultaten van dien aard zijn, dat een
particulier er een althans bescheiden bestaan in
zou kunnen vinden. Door deze laatste toevoeging
blijven “marginale” ondernemers buiten de heffing
van vennootschapsbelasting.
1.2.4 | Beperkte belastingplicht
Als vaststaat, dat een stichting/vereniging op grond
van artikel 2 dan wel op grond van artikel 4 Wet op
de vennootschapsbelasting 1969 een onderneming
drijft, zal zij slechts belastingplichtig zijn voor de
winst die uit die onderneming voortvloeit. Immers,
zij is slechts belastingplichtig indien en voor zover
zij een onderneming drijft. Op die grond werd een
vereniging tot exploitatie van een gebouw voor
christelijke belangen wel belastingplichtig geacht
voor haar inkomsten uit de verhuur van dit pand
aan niet-christelijke organisaties (hiermee werd zij
geacht een onderneming te drijven), maar niet
voor de inkomsten ontstaan uit de verhuur aan
christelijke organisaties.
De woorden “indien en voor zover een onderneming
wordt gedreven”, hebben onder meer tot gevolg,
dat moet worden bepaald welke vermogens
bestanddelen tot de onderneming behoren.
Er kunnen, voor zover hier van belang, twee
categorieën vermogensbestanddelen worden
onderscheiden, te weten:
1	vermogensbestanddelen die naar hun functie
slechts tot het ondernemingsvermogen kunnen
worden gerekend - het verplichte ondernemings
vermogen - zoals bestanddelen die nodig zijn in
de onderneming (machines etc.),
2	vermogensbestanddelen waarvan de stichting/
vereniging binnen de grenzen der redelijkheid

kan uitmaken of zij tot het ondernemings
vermogen dan wel niet tot het ondernemings
vermogen behoren. Dit is het keuzevermogen.
Het staat de stichting/vereniging dan vrij de
desbetreffende vermogensbestanddelen al
dan niet tot het ondernemingsvermogen te
doen behoren.
Bij de stichting/vereniging doet de vraag “al dan
niet ondernemingsvermogen” zich onder andere
voor bij door de stichting/vereniging aangehouden
beleggingen. In beginsel is het zo, dat beleggingen
niet tot het ondernemingsvermogen behoren;
zij zijn zogenaamd keuzevermogen. Dit kan echter
anders zijn, zo blijkt uit de al meerdere keren
vermelde jurisprudentie over de stichting die
opleidingen verzorgde. Door de verhoging van
het cursusgeld was haar vermogen, belegd in
bankrekeningen en effecten, in vijf jaar tijd gegroeid
van ƒ 11.500 tot ƒ 320.000. De stichting stelde,
dat de rekeningen en effecten niet tot het onder
nemingsvermogen behoorden en dat om die reden
de opbrengst daaruit niet tot de fiscale winst
behoorde. Deze stelling werd door het Hof
verworpen:
‘De herkomst van het vermogen uit overschotten op
cursussen, de redengeving van belanghebbende
voor het vormen van een groter vermogen en het
ontbreken van enige andere of verdere doelstelling
dan het organiseren van cursussen en examens ten
behoeve van de opleiding, brengen naar ‘s Hofs
oordeel met zich dat de vermogensopbrengsten
slechts dienen ter aanwending in de onderneming
zodat deze tot de belastbare ondernemingswinst
moeten worden gerekend.’
Het resultaat van deze beslissing was, dat de stichting
over de (forse) opbrengsten uit deze beleggingen
vennootschapsbelasting verschuldigd was.
In de praktijk tracht men nogal eens de
consequentie van dit arrest te voorkomen door
meer dan één doelstelling in de statuten op te
nemen. Het is echter nog maar de vraag of het
creëren van een niet-ondernemingssfeer met
behulp van louter een statutaire doeloverlegging
toereikend is als daaraan geen feitelijke inhoud
wordt gegeven.
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1.2.5 | Pensioen-, VUT- en lijfrentestichtingen
en -verenigingen
Ten slotte wordt de activiteit van pensioen-, VUTen lijfrentestichtingen en –verenigingen bestempeld
als het drijven van een onderneming (artikel 4,
onderdeel b, Wet op de vennootschapsbelasting
1969), zodat eventuele winsten van deze lichamen
zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting.

bijdrage ontvangen bedrag en vermeerderd met het
als waarde van de verplichting tot terugbetaling in
aanmerking te nemen bedrag.’

1.3 | Fiscale winst

In het geval de stichting een voordeel in de schoot
krijgt geworpen, bijvoorbeeld door het afzien van
een vergoeding door de met de stichting handelende
personen, zal moeten worden vastgesteld of het
voordeel in het ondernemingsgedeelte van de
stichting of vereniging valt. Indien het voordeel in
het niet-ondernemingsgedeelte van de stichting of
vereniging valt, is het per definitie onbelast. Indien
vaststaat dat het voordeel opkomt in het onder
nemingsgedeelte van de stichting of vereniging,
dan moet worden beoordeeld of het voordeel
belast of onbelast is.

Als de belastingplicht vaststaat (en als vaststaat
wat tot het ondernemingsvermogen behoort),
zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over
de belastbare winst, dat is “het bedrag van de
gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en
in welke vorm ook, worden verkregen uit onder
neming” (artikel 8, Wet op de vennootschaps
belasting 1969, juncto artikel 3.8, Wet inkomsten
belasting 2001), verminderd met eventuele te
verrekenen verliezen. Met andere woorden:
alle (positieve en negatieve) voordelen waartoe
de bedrijfsuitoefening in staat stelt, behoren tot
de winst.
Tot de positieve voordelen behoren de inkomsten/
baten die in het kader van de onderneming zijn
ontvangen.
Hiertoe behoren de inkomsten uit de exploitatie van
de onderneming zelf, maar ook bijvoorbeeld de
eventuele subsidies die in het kader van de onder
neming worden verkregen. Op welke wijze een
subsidie in de winst wordt betrokken, hangt af van
het doel waarvoor de subsidie wordt ontvangen.
Wordt zij bijvoorbeeld ontvangen voor de investering
in een tot het ondernemingsvermogen behorend
bedrijfsmiddel, dan zal het bedrag van de subsidie
op de kostprijs van het bedrijfsmiddel moeten
worden afgeboekt:
‘Indien een ondernemer een bijdrage ontvangt van
een derde (de overheid) in de uitgaven die hij heeft
gedaan of zal doen voor de totstandkoming van een
bedrijfsmiddel, welke bijdrage niet of niet ten volle,
dan wel slechts voorwaardelijk, behoeft te worden
terugbetaald, dienen voor de jaarlijkse winst
berekening (...) de voortbrengingskosten van dat
bedrijfsmiddel te worden gesteld op het bedrag van
vorenbedoelde uitgaven, verminderd met het als
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Op de inkomsten die opkomen in het kader van
de onderneming kunnen in mindering worden
gebracht de bedrijfskosten, dat wil zeggen de
kosten gemaakt met het oog op de zakelijke
belangen van de onderneming.

In beginsel kan gezegd worden, dat de bevoordeling
onbelast is indien zij is gedaan op grond van vrij
gevigheid door personen die geen belang hebben
bij de ondernemingsuitoefening. Daarbij moet de
kanttekening worden gemaakt, dat de onbelast
baarheid van een dergelijk voordeel vaststaat indien
het een voordeel in de vermogenssfeer betreft,
zoals een gift of een verkoop van een goed aan
de stichting of vereniging tegen een te lage prijs.
Of dat ook geldt ten aanzien van een voordeel in
de kostensfeer, zoals het niet bedingen van een
bezoldiging door vrijwilligers, is echter onzeker.
Dat wil zeggen, dat het kostenvoordeel mogelijk
toch bij de stichting of vereniging belast is vanwege
het ontbreken van belastingheffing over de bezoldi
ging bij de vrijwilliger. De voordelen die opkomen in
het ondernemingsgedeelte èn die niet op grond van
vrijgevigheid van personen zijn gedaan omdat zij
een belang hebben bij de ondernemingsuitoefening,
zijn altijd belast.
Over de berekende belastbare winst, verminderd
met eventuele te verrekenen verliezen, is vennoot
schapsbelasting verschuldigd. Het tarief van de
vennootschapsbelasting is als volgt (cijfers 2011):
Belastbare bedrag

Tarief

€ 0 - € 200.000

20%

€ 200.000 en meer

25%

1.4 | Vrijstellingen

voorgrond staat en de winst hoofdzakelijk wordt
behaald met behulp van arbeid die door
vrijwilligers wordt verricht (om niet of tegen
een lagere vergoeding dan gebruikelijk).

Nadat is vastgesteld, dat de stichting of vereniging
belastingplichtig is, kan worden beoordeeld of zij in
aanmerking komt voor één van de vrijstellingen.
1.4.1 | Wettelijke vrijstellingen
De vrijstelling van de Wet op de vennootschap
belasting valt uiteen in twee onderdelen. In de eerste
plaats stelt de wet stichtingen en verenigingen vrij
van vennootschapsbelasting als hun activiteiten
onder een van de limitatief opgesomde categorieën
vallen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting
1969). Een belangrijke categorie is de vrijstelling
voor lichamen die als instelling van weldadigheid
of van algemeen nut uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend (dat wil zeggen voor ten minste 90%)
werkzaamheden verrichten die bestaan uit:

•
•
•
•

In de tweede plaats bevat de wet een bepaling die
de mogelijkheid schept vrijstelling van
vennootschapsbelasting te verlenen aan
“lichamen” die formeel niet kunnen worden
gerangschikt in de zojuist genoemde limitatieve
opsomming, doch – gelet op de aard van hun
werkzaamheden – wel voor een vrijstelling in
aanmerking zouden moeten komen (artikel 6 Wet
op de vennootschapsbelasting 1969). Hoewel
wordt gesproken van “lichamen” (hetgeen ook bv’s
en nv’s kan omvatten), zal het daarbij in de praktijk
vrijwel steeds om stichtingen en verenigingen gaan:

•
•

•
•

 e genezing of verpleging van zieken,
d
kraamvrouwen of gebrekkigen,
het verschaffen van een onderkomen aan
bejaarden, gebrekkigen of wezen,
het verschaffen van passende bezigheid aan
onmaatschappelijke of onvolwaardige personen of
het verstrekken van kleine kredieten aan personen,
behorende tot de economisch zwakke groepen
van de bevolking.

Daarnaast bestaat er onder andere een vrijstelling
voor lichamen waarvan de werkzaamheid uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand
houden van openbare leeszalen en bibliotheken.

•

Behaalt een dergelijke stichting of vereniging winst,
dan kan de vrijstelling van toepassing zijn, mits die
winst onder bepaalde grenzen blijft. In het zoge
noemde Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting
zijn de voorwaarden opgenomen om in aanmerking
te komen voor de vrijstelling. De stichting of
vereniging is van vennootschapsbelasting
vrijgesteld indien de winst, met inachtneming van
de hierna te bespreken aftrekmogelijkheden

waarbij het streven naar winst hetzij geheel
ontbreekt, hetzij van bijkomstige betekenis is en
bij welke de behartiging van een algemeen maat
schappelijk belang op de voorgrond staat of
de behartiging van een sociaal belang op de

in het jaar niet meer bedraagt dan € 7.500, dan
wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier
jaren samen niet meer bedraagt dan € 37.500,
uitsluitend kan worden aangewend ten bate van
een ingevolge artikel 6 Wet op de vennoot
schapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of
een algemeen maatschappelijk belang.

Of bij een stichting of vereniging de behartiging van
het algemeen maatschappelijk belang of een sociaal
belang voorop staat, wordt beoordeeld aan de hand
van haar statutaire doel en feitelijke werkzaamheid.
Staat niet zowel bij het één als bij het ander de
behartiging van genoemd belang op de voorgrond,
dan komt zij niet voor toepassing van artikel 6 Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 in aanmerking.
1.4.2 | Aftrekmogelijkheden
De wetgever heeft in 2002 een aantal bijzondere
aftrekposten in de Wet op de vennootschaps
belasting 1969 opgenomen voor onder meer
instellingen die een algemeen maatschappelijk
belang behartigen, waardoor uiteraard de fiscale
winst vermindert of zelfs nihil kan worden.
Toepassing van deze aftrekposten kan er bovendien
toe leiden, dat de stichting/vereniging alsnog onder
het hierboven genoemde winstplafond van artikel 6
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt.
De volgende faciliteiten zijn in de wet opgenomen:
een aftrek van (winst)uitkeringen, respectievelijk
uitgaven ten bate van het algemeen maat
schappelijk belang door fondswervende
instellingen, respectievelijk het algemeen
maatschappelijk belang dienende lichamen
(artikel 9, lid 1, onderdeel h, Wet op de
vennootschapsbelasting 1969),

•
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•

•

een fictieve kostenaftrek voor vrijwilligers door
een lichaam, waarbij de behartiging van een
algemeen maatschappelijk of sociaal belang op
de voorgrond staat en de winst hoofdzakelijk
(in de literatuur gaat men hierbij uit van 80%)
wordt behaald met behulp van vrijwilligers
(artikel 9, lid 1, onderdeel i, Wet op de vennoot
schapsbelasting 1969),
lichamen waarbij een algemeen maatschappelijk
of sociaal belang op de voorgrond staat, mogen
een herbestedingsreserve vormen voor projecten,
waarvoor naar verwachting een verlies zal worden
geleden of voor de aanschaf, voortbrenging of
verbetering van bedrijfsmiddelen (artikel 12
Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

De genoemde faciliteiten worden hieronder nader
toegelicht.
Uitkeringen door fondswervende instellingen en
algemeen maatschappelijk belang dienende lichamen
Een stichting/vereniging wordt als fondswervende
instelling (FFI) aangemerkt indien haar werk
zaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is
gericht op het verwerven van gelden die ingevolge
haar statuten of op grond van een schriftelijke
overeenkomst zullen worden uitgekeerd aan door
de inspecteur als zodanig aangemerkte het algemeen
nut beogende instellingen. (Zie ook paragraaf 4.5
voor algemeen nut beogende instellingen.)
Met algemeen maatschappelijk belang dienende
lichamen wordt gedoeld op lichamen waarvan de
werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
(dit is meer dan 90%) is gericht op de behartiging
van een algemeen maatschappelijk belang. Ook een
stichting/vereniging waarbij de werkzaamheden
uitsluitend zijn gericht op het algemeen belang,
zoals genoemd in artikel 6 Wet op de vennoot
schapsbelasting 1969, komt derhalve in aanmerking
voor de aftrek. Een combinatie van deze beide
soorten lichamen is mogelijk. Het is met andere
woorden mogelijk dat een FFI tevens als algemeen
maatschappelijk belang dienend lichaam wordt
aangemerkt. Voor het recht op aftrek van een
uitkering die een FFI doet, is het echter niet nood
zakelijk dat de FFI tevens de status van algemeen
maatschappelijk belang beogend lichaam heeft.
Aftrekbaar zijn ingevolge artikel 9, lid 1, aanhef en
onderdeel h, Wet op de vennootschapsbelasting
1969, de uitgaven ten behoeve van het algemeen
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maatschappelijk belang, alsmede de uitkeringen
aan algemeen nut beogende instellingen, tenzij als
gevolg van deze aftrek een ernstige concurrentie
verstoring zou optreden, doordat de stichting/
vereniging de uitkering kan aftrekken. De bewijslast
dat sprake is van ernstige concurrentieverstoring
rust op de inspecteur. Dat is zeer recent bevestigd
door het Hof Den Bosch in zijn uitspraak van
25 juni 2010. Uit deze uitspraak kan tevens worden
afgeleid dat niet snel zal kunnen worden aangenomen
dat sprake is van ernstige concurrentieverstoring.
De winst kan niet negatief worden door toepassing
van de aftrek.
Fictieve vrijwilligerskosten
In bepaalde gevallen kan een stichting/vereniging
(fictieve) loonkosten in aftrek brengen terzake van
de vrijwilligers die voor haar werken en die geen loon
ontvangen of een loon dat in belangrijke mate lager
is dan in het economische verkeer gebruikelijk zou
zijn. Het minimumloon (dat dus niet daadwerkelijk
wordt uitbetaald aan de vrijwilligers) mag door de
stichting/vereniging in aftrek worden gebracht. Als
de stichting/vereniging aannemelijk kan maken, dat
een hoger loon dan het minimumloon gebruikelijk is,
kan de stichting/vereniging zelfs dit hogere loon in
aftrek brengen (artikel 9, lid 3, Wet op de vennoot
schapsbelasting 1969). De voorwaarde voor de
aftrek is ook hier, dat zij niet mag leiden tot ernstige
concurrentieverstoring. Uit een recente uitspraak
van het Hof Den Bosch blijkt dat van ernstige
concurrentieverstoring géén sprake is zolang de
ondernemer voor de diensten en goederen die hij
op de markt aanbiedt gewone marktprijzen hanteert.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van
vrijwilligerskosten, moet de stichting/vereniging
wel een administratie bijhouden van de voor haar
werkzame vrijwilligers en eventuele aan deze
vrijwilligers uitbetaalde bedragen.
Herbestedingsreserve
Deze reserve kan worden gevormd, voor zover
ondernemingsactiviteiten worden verricht:

•
•

 ie in de lijn liggen van het sociale of maat
d
schappelijke belang dat bij het lichaam op de
voorgrond staat of
bestaat uit het gratis inzamelen en daarna
verkopen van gebruikte goederen met het oog
op dit belang.

De herbestedingsreserve mag worden gevormd
voor de in het jaar of de komende drie jaar te
verrichten uitgaven ter zake van de aanschaf,
verbetering of voortbrenging van een bedrijfs
middel of uitgaven ter zake projecten voorzover
daardoor naar verwachting een verlies zal worden
geleden. Wordt de termijn overschreden, dan dient
de stichting/vereniging de reserve weer aan de
winst toe te voegen. In uitzonderingsgevallen kan
om verlenging van de termijn worden verzocht.
Indien blijkt dat ernstige concurrentieverstoring
optreedt door de regeling, kunnen bepaalde
lichamen of activiteiten worden uitgezonderd
van de herbestedingsreserve.
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Loonheffingen

2.1 | Inleiding
In deze bijdrage staan de loonheffingen centraal. Onder het begrip
“loonheffingen” wordt verstaan de heffing van loonbelasting, premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
Wil er sprake kunnen zijn van een inhouding en afdracht van loon
heffingen, dan moet men allereerst vaststellen of en in hoeverre sprake
is van een dienstbetrekking tussen het lichaam dat de uitkeringen
verstrekt en de persoon die vanuit de vereniging of stichting bepaalde
ontvangsten heeft. In paragraaf 2.2 wordt daarom allereerst ingegaan
op het onderscheid tussen dienstbetrekking of geen dienstbetrekking,
waarbij een mogelijke dienstbetrekking wordt onderscheiden in een
zogenoemde “echte” of een “fictieve” dienstbetrekking. In dezelfde
paragraaf komt ook de bijzondere positie van bestuursleden, leden
van de Raad van Toezicht, vrijwilligers en het sporttechnisch kader
van sportverenigingen ter sprake.
Vervolgens zal uit paragraaf 2.3 blijken, dat de kwalificatie “dienst
betrekking of niet” een groot aantal gevolgen oproept. Puntsgewijs
wordt hierbij stilgestaan. Tevens wordt in deze paragraaf het fenomeen
verklaring arbeidsrelatie besproken.
Eén van de belangrijkste gevolgen van een dienstbetrekking betreft de
verplichte inhouding van de loonheffingen (hierna inhoudingsplicht)
voor de werkgever op de diverse uitbetalingen. In paragraaf 2.4 staat
daarom de problematiek van mogelijke onbelaste vaste kosten
vergoedingen centraal. Niet alleen wordt ingegaan op mogelijkheden
om voor de loonheffingen onbelaste bedragen te kunnen verstrekken,
maar ook op de mogelijke gevolgen op het vlak van de heffing van
inkomstenbelasting bij de ontvangende persoon.
Tot slot komt in paragraaf 2.5 een aantal voor de praktijk belangrijke
aandachtspunten voor stichtingen en verenigingen ter sprake,
bijvoorbeeld de inlichtingenplicht en de werkkostenregeling.
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2.2 | De dienstbetrekkingproblematiek

•

Voor de loonheffingen kan de grondslag voor
belastingheffing zijn gelegen in een zogenoemde
echte dan wel een fictieve dienstbetrekking.
Wanneer géén sprake is van een (fictieve) dienst
betrekking is de stichting/vereniging/lichaam niet
inhoudingspichtig voor de loonheffingen Natuurlijk
kan nog wel sprake zijn van heffing van inkomsten
belasting bij de betreffende belastingplichtige.

•

2.2.1 | De echte dienstbetrekking
De arbeidsrelatie (de relatie stichting/vereniging personeelslid c.q. bestuurslid) is omschreven in
boek 7, titel 10, artikel 610 en verder van het
Burgerlijk Wetboek (BW); de zogenoemde privaat
rechtelijke dienstbetrekking. De arbeidsverhouding
wordt bepaald door een aantal kenmerken,
waaraan cumulatief moet zijn voldaan, te weten:

•
•
•

er moet sprake zijn van de verplichting tot het
persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een
zekere tijd,
er moet sprake zijn van een honorering als tegen
prestatie voor het te verrichten werk (loon),
er moet sprake zijn van een gezagsverhouding
tussen degene die de opdracht tot het verrichten
van arbeid verstrekt en degene die het werk
uitvoert.

De eerste twee criteria leveren in de praktijk niet de
grootste problemen op. Vermeldenswaardig bij het
tweede criterium is nog, dat de tegenprestatie niet
alleen een geldelijke beloning behoeft te zijn, maar
ook een beloning in natura kan betreffen of
bijvoorbeeld een kwijtschelding van een lening.
De gezagsverhouding, het derde element in de
definitie van de echte dienstbetrekking, levert
echter de meeste stof tot discussie op. Veelal zijn
details, zoals bepalingen ten aanzien van de werk
tijden, kledingvoorschriften, uitvoering van het
werk etc., beslissend voor het antwoord op de
vraag of sprake is van een gezagsverhouding.
De navolgende vragen zijn van belang om te kunnen
beoordelen of sprake is van een arbeidsverhouding
in de zin van boek 7, titel 10, artikel 610 en verder
van het Burgerlijk Wetboek:

•
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Kan de opdrachtnemer zich vrijelijk laten
vervangen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 omt het in de praktijk daadwerkelijk voor,
K
dat de opdrachtnemer zich laat vervangen?
Zijn er eisen gesteld aan de groep personen
waaruit vervanging mag worden gekozen?
Zijn de eisen voor vervanging (mede) opgesteld
door de opdrachtgever?
Is overleg mogelijk voor vervanging?
Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over
de wijze waarop door de opdrachtnemer de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd?
Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven
over werktijden?
Houdt de opdrachtgever toezicht op de werktijden?
Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over de
plaats waar het werk moet worden uitgevoerd?
Is er een economische afhankelijkheid van de
opdrachtgever?
Worden door anderen dan de opdrachtnemer
dezelfde werkzaamheden in dienstbetrekking
verricht?
Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over
het materiaalgebruik?
Is er toezicht of controle door de opdrachtgever
op de wijze waarop de opdrachtnemer de taak
uitvoert?
Is de overeenkomst zowel door de opdrachtgever
als door de opdrachtnemer op elk moment
opzegbaar?
Als het werk door de werknemer niet goed wordt
uitgevoerd, kan de opdrachtgever dan een sanctie
toepassen, zoals een schorsing, een ernstige
reprimande of het aanstellen van een begeleider?

Naar mate meer vragen met “ja” worden beantwoord,
zal er eerder sprake zijn van een echte dienst
betrekking. Het geheel van de feitelijke omstandig
heden is echter beslissend. Een verantwoorde
afweging is derhalve noodzakelijk.
Uit de jurisprudentie van de laatste jaren blijkt, dat
zeker waar het de heffing van de premies voor de
werknemersverzekeringen betreft, in toenemende
mate tot de aanwezigheid van een dienstbetrekking
in de zin van het Burgerlijk Wetboek wordt besloten.
Waar in het verleden met name de (continue) vrijheid
van komen en gaan van doorslaggevend belang bleek,
lijkt tegenwoordig steeds meer te worden gekeken
naar het belang van de verrichte arbeid voor de
algehele bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Indien
de verrichte werkzaamheden een wezenlijk onderdeel
uitmaken van de bedrijfsvoering, wordt al snel
aangenomen dat er (werkgevers)gezag aanwezig is.

2.2.2 | De fictieve dienstbetrekking als
gelijkgestelde
Is een arbeidsverhouding geen arbeidsovereenkomst
in de zin van boek 7, titel 10, artikel 610 en verder
van het Burgerlijk Wetboek, dan kan er toch nog op
andere wettelijke gronden sprake zijn van een arbeids
verhouding op grond waarvan loonheffingen moeten
worden ingehouden op de uitbetalingen. In het kader
van het onderwerp “Verenigingen en Stichtingen”
is met name de zogenoemde fictieve dienstbetrekking
als ”gelijkgestelde” van belang. Deze regeling wordt
ook wel de rariteitenregeling genoemd.
In de praktijk moet altijd allereerst worden vast
gesteld of sprake is van een privaatrechtelijke
(echte) dienstbetrekking in de zin van boek 7,
titel 10, artikel 610 en verder van het Burgerlijk
Wetboek. Pas wanneer dat niet het geval is, kan een
toetsing aan de normen voor een fictieve dienst
betrekking plaatsvinden. Het onderscheid tussen
een “echte” of “fictieve” dienstbetrekking is vooral
van belang voor de toepassing van arbeidsrecht,
zoals het vereiste van een ontslagvergunning,
recht op vakantiedagen etc.,. In paragraaf 2.3
wordt hier nog nader op ingegaan.
Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking als
gelijkgestelde als de arbeidsrelatie naar maat
schappelijke opvatting met een dienstbetrekking
gelijk kan worden gesteld. Veelal ontbreekt bij
deze arbeidsrelatie een duidelijke gezagsverhouding.
De arbeidsrelatie kan worden aangemerkt als fictieve
dienstbetrekking als gelijkgestelde wanneer aan de
volgende punten cumulatief wordt voldaan:
1 er moet persoonlijk arbeid worden verricht,
2	op doorgaans ten minste twee dagen per week
(hoeveel uur op een dag er arbeid wordt verricht
is niet van belang),
3	tegen een bruto-inkomen per week dat ten
minste 40% bedraagt van het bedrag genoemd
in de Wet minimumloon en vakantiebijslag, dan
wel voor degene die de leeftijd van 23 jaar nog
niet heeft bereikt en wiens bruto-inkomen
uitsluitend in verband met zijn leeftijd op een
lager bedrag is vastgesteld dan 40% van het
krachtens genoemde wet voor een werknemer
van dezelfde leeftijd geldende bedrag,
4	daarnaast moet de arbeidsverhouding ten
minste voor de periode van één maand zijn
aangegaan.

Voorgaande fictie is in principe niet van toepassing
op een arbeidsverhouding van degene die tegen
beloning persoonlijk arbeid verricht, indien deze
persoon als bestuurder van een vereniging of
stichting werkzaam is voor die vereniging of stichting.
2.2.3 | Is een bestuurder in dienstbetrekking?
Een bestuurder van een vereniging of een stichting
is volgens de staatssecretaris niet in echte dienst
betrekking indien de werkzaamheden van de
bestuurder zich vrijwel beperken tot het bijwonen
van bestuurdersvergaderingen, waarvoor hij of zij
presentiegeld ontvangt. Er hoeft dan ook niet meer
te worden getoetst of sprake is van een fictieve
dienstbetrekking (zie paragraaf 2.2.2).
Als de werkzaamheden van een bestuurder echter
meer omvatten dan het louter bijwonen van
bestuurdersvergaderingen (de bestuurder regelt
bijvoorbeeld de totale dagelijkse gang van zaken
bij een grote coöperatieve vereniging, zoals bij een
veiling mogelijk is), dan is het voor de Belasting
dienst eenvoudiger om een dienstbetrekking aan
te tonen. Als voor de hierboven vermelde werkzaam
heden echter een aparte directeur is aangesteld,
ligt het minder voor de hand de bestuurder nog
als werknemer aan te merken. Zelfs niet als de
bestuurder een (forse) vergoeding ontvangt in
verband met het feit, dat hij zeer veel tijd aan zijn
bestuursfunctie moet wijden. De bewijslast dat er
sprake is van een dienstbetrekking rust normaliter
op de Belastingdienst.
Gezien het voorgaande is een bestuurder van een
vereniging of een stichting in principe niet in
dienstbetrekking bij het lichaam waarbij hij of zij de
bestuursfunctie vervult. Gevolg is ook, dat iedere
uitbetaling onbelast blijft waar het de premieheffing
voor de werknemersverzekeringen betreft.
Daarnaast blijft een inhouding van loonbelasting
en een inhouding van premies voor de volks
verzekeringen achterwege. De uitbetaling kan
echter wel vallen onder de heffing van inkomsten
belasting en (via dezelfde aanslag) de heffing van
premie volksverzekeringen. Wil daar echter sprake
van kunnen zijn, dan moet hetgeen genoten is onder
een heffingsgrondslag vallen. Globaal omschreven
houdt dit in, dat men aan de bestuursfunctie en de
daaruit voortvloeiende financiële tegenprestatie in
principe iets over moet houden. Deze of gene moet
dus niet louter de gemaakte kosten vergoed krijgen.
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Wanneer een bestuurslid alleen maar tegen een
reële kostenvergoeding werkzaam is, mogen alle
zakelijke kosten aan hem worden vergoed. Niet
alleen de kosten voor representatie, vakliteratuur
etc., maar bijvoorbeeld ook de werkelijke autokosten.
Het kan wel mogelijk zijn dat de verstrekte vergoeding
niet aftrekbaar is van de fiscale winst voor de heffing
van vennootschapsbelasting, als het uitbetalende
lichaam als onderneming in de zin van de Wet op de
vennootschapsbelasting kan worden aangemerkt.
Wanneer een bestuurslid zijn kosten wel kan
declareren, maar dat niet doet omdat hij dat niet
wil, kan er onder omstandigheden sprake zijn van
aftrekbare giften (voor een behandeling van de
giftenaftrek verwijzen wij naar paragraaf 2.2.6).
2.2.4 | Leden van de Raad van Toezicht
De toezichthouder (of commissaris) heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur
van de vereniging / stichting en de algemene gang
van zaken. Leden van de Raad van Toezicht staan
op basis van de Wet op de loonbelasting in fictieve
dienstbetrekking tot het lichaam waarop zij toezicht
uitoefenen. De fictieve dienstbetrekking voor
toezichthouders geldt zowel voor de loonbelasting,
premie volksverzekeringen als de inkomens
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar niet
voor de werknemersverzekeringen. Het lichaam
(in casu dus een vereniging of stichting) zal dus
loonbelasting, premie volksverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
moeten inhouden en afdragen op de beloning aan
de leden van de Raad van Toezicht. Zie ook
paragraaf 2.3 ‘De mogelijke gevolgen van een
dienstbetrekking.
2.2.5 | De vrijwilligersregeling
In artikel 2, lid 6, Wet op de loonbelasting 1964 is
de vrijwilligersregeling opgenomen. De vrijwilligers
regeling is vooral bedoeld voor een onbelaste
(standaard) vergoeding van kleine kosten die
de vrijwilliger maakt bij het uitvoeren van zijn
werkzaamheden. Met een beroep op deze regeling
wordt veel administratieve rompslomp voorkomen
en waar nodig ook onzekerheid over het antwoord
op de vraag of al dan niet loonheffing moet worden
ingehouden. Vergoedingen die in het kader van de
vrijwilligersregeling worden verstrekt, worden
namelijk per definitie als een onbelaste vergoeding
aangemerkt, ook al maakt de vrijwilliger geen reële
kosten. De regeling werkt ook door naar de heffing
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van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
in die zin, dat de ontvangen vergoeding door de
vrijwilliger niet hoeft te worden aangegeven.
De vrijwilligersregeling kent een aantal voorwaarden.
Alleen wanneer aan álle voorwaarden is voldaan,
mag de vergoeding onbelast worden verstrekt.
De voorwaarden luiden:
1	er dient (fiscaal gezien) sprake te zijn van een
vrijwilliger, dat wil zeggen dat de verrichte
arbeid niet bij wijze van beroep mag worden
verricht,
2	de arbeid moet doorgaans ten behoeve van een
privaat- of publiekrechtelijk lichaam (waartoe
stichtingen en verenigingen behoren) dan wel
voor een sportorganisatie worden verricht,
3	het privaat- of publiekrechtelijke lichaam mag
niet aan de heffing van vennootschapsbelasting
zijn onderworpen (zie ook hoofdstuk 1 van
deze brochure),
4	de vergoeding mag (anno 2011) niet meer
bedragen dan € 150 per maand én € 1.500
per jaar.
Uit de eerste twee voorwaarden blijkt, dat het in
feite om nevenactiviteiten moet gaan die naast
een andere functie (kunnen) worden vervuld.
De vrijwilligersregeling kan alleen worden toegepast
als de totale vergoeding binnen de grenzen van
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar blijft.
Wordt één of worden beide grenzen overschreden,
dan is de gehele vergoeding en dus niet alleen het
meerdere boven € 1.500 belast. Indien een
vrijwilliger meer ontvangt dan de hier bedoelde
maxima is in het algemeen de vrijwilligersregeling
niet meer van toepassing. De Staatssecretaris heeft
begin 2008 aan de Tweede Kamer aangegeven,
dat de Belastingdienst over bedragen tot € 150
geen administratie van de gemaakte kosten zal
opvragen. Dit brengt een aanzienlijke lasten
verlichting mee voor vrijwilligersorganisaties.
De vrijwilligersregeling kan niet worden toegepast
als de vergoeding, ook al blijft deze binnen de hier
boven vermelde bedragen, kan worden aangemerkt
als marktconforme beloning. De Belastingdienst
heeft een richtlijn gegeven wanneer sprake is van
een marktconforme beloning. Hiervan is volgens
de Belastingdienst in ieder geval sprake als een
vrijwilliger van 23 jaar of ouder meer dan € 4,50

per uur krijgt en een vrijwilliger jonger dan 23 jaar
meer dan € 2,50 per uur. De staatssecretaris heeft
begin 2008 aangegeven, dat vrijwilligersorganisaties
voor uitbetalingen aan vrijwilligers van minder dan
€ 4,50 (€ 2,50) per uur, geen urenadministratie
hoeven voeren. De vrijwilligersregeling is hiermee
aanzienlijk vereenvoudigd.
2.2.6 | Giftenaftrek
Voor de beoordeling van de vraag of recht op giften
aftrek mogelijk is (bij de vrijwilliger of bestuurder
van een stichting of vereniging), moet men volgens
een vraag en antwoordenbesluit van de Staats
secretaris van Financiën, een onderscheidt maken
tussen 1) het afzien van een vergoeding voor
werkelijk gemaakte kosten en 2) het afzien van een
vrijwilligersvergoeding die niet gebaseerd is op de
werkelijk gemaakte kosten. In beide gevallen moet
de stichting dan wel vereniging kwalificeren als een
zogenoemde algemeen nut beogende instelling en
dient de gift schriftelijk onderbouwd te zijn.
Afzien van een vergoeding voor werkelijk
gemaakte kosten
Wanneer de vrijwilliger kosten bij de algemeen benut
ogende instelling zou kunnen declareren,maar daar
vrijwillig van afziet is giftenaftrek mogelijk.
De vrijwilliger moet recht hebben op de vergoeding.
De vrijwilliger dient vervolgens van deze vergoeding
af te zien (na het fiscale genietingsmoment) of
kosten hebben gemaakt waarvoor de vrijwilliger
redelijkerwijs een bedrag kan declareren, maar dit
bedrag niet declareert. Het is van belang dat de
vrijwilliger de vergoeding ook krijgt, indien hij niet
bereid is deze vergoeding te schenken.
Mocht er door de algemeen benut ogende instelling
geen vergoedingsregeling zijn getroffen vanwege
de slechte financiële positie van de instelling,
maar er naar algemene maatschappelijke wel een
vergoeding zou moeten zijn, kan voor de vrijwilliger
toch een giftenaftrek tot de mogelijkheden behoren.
Bij kosten die naar maatschappelijke opvattingen
behoren te worden vergoed kan men denken aan
bijvoorbeeld kosten van vervoer van de vrijwilliger.
Afzien van een vrijwilligersvergoeding die niet
gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten
Algemeen benut ogende instellingen kunnen de
inzet van vrijwilligers ook laten belonen door de
vrijwilliger een giftenaftrek te laten bezorgen door
middel van een zogenoemde vrijwilligersverklaring.
Wil sprake kunnen zijn van een aftrekbare gift door

het afgeven van een vrijwilligersverklaring, dan moet
wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden.
De praktijk leert dat de Belastingdienst ook strikt
toetst aan deze voorwaarden.
1	er moet (fiscaal gezien) sprake zijn van een
vrijwilliger,
2	er moet sprake zijn van een (algemeen nut
beogende instelling),
3	de vrijwilliger moet een reëel recht hebben
op de vergoeding,
4	de algemeen nut beogende instelling moet de
bedoeling hebben de vergoeding uit te betalen,
5	de algemeen nut beogende instelling moet
de middelen hebben om de vergoeding uit
te betalen,
6	de vrijwilliger moet de vergoeding ook krijgen,
indien hij niet bereid is deze vergoeding te
schenken.
2.2.7 | Sporttechnisch kader
Specifiek bij sportverenigingen rijst veelal de vraag
of vooral trainers al dan niet in dienstbetrekking zijn
bij de vereniging. De laatste jaren is de aandacht op
dit vlak verscherpt.
De fiscus is de mening toegedaan, dat een trainer
en een begeleider vrij snel in een echte dienst
betrekking werkzaam zijn. Vooral het gegeven,
dat aan de hier bedoelde personen veelal bindende
aanwijzingen en/of opdrachten kunnen worden
gegeven door of namens de vereniging speelt
hierbij een grote rol. Dit betekent, dat onder andere
de uitbetaalde onkostenvergoedingen moeten
worden getoetst. Er is in het verleden hieromtrent
een aantal standaardregelingen gepubliceerd.
Veel aspecten kunnen een rol spelen bij de
beantwoording van de vraag of bijvoorbeeld
een trainer of een tennisleraar in dienstbetrekking
is bij een bepaalde vereniging. Per slot van
rekening maakt het heel wat uit of een tennisleraar
zelf van een tennisvereniging één of meerdere
banen huurt om vervolgens voor eigen rekening
en risico tennislessen te gaan verzorgen, of dat de
vereniging om niet een baan ter beschikking stelt
aan de trainer en de trainer tevens een bepaald
percentage van het ontvangen lesgeld, met een
bepaald minimum, krijgt als tegenprestatie voor
de verzorgde lessen.
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Volgens de jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep werd een tennisleraar in dienst van een
tennisvereniging geacht te zijn, omdat de vereniging
door middel van de technische commissie en/of het
bestuur in betekenende mate toezicht hield op de
vorderingen van de top- en andere competitie
teams. Een en ander ondanks het feit, dat de leraar
vrij was om naar eigen inzicht en deskundigheid
aan de tennislessen vorm en inhoud te geven.
Bovendien nam het bestuur met de leraar contact
op indien er iets aan de trainingen moest veranderen,
bijvoorbeeld naar aanleiding van commentaar van
de leden. Daarnaast werden de ballen voor de
lessen door de vereniging ter beschikking gesteld
en had de leraar de lesbaan voor een symbolisch
bedrag gehuurd. De leraar had geen andere
dienstbetrekkingen en was uit dien hoofde
economisch afhankelijk van de tennisvereniging.
De omstandigheid dat een deel van de lesgelden
rechtstreeks door de leerlingen werd betaald aan
de leraar, deed in casu naar het oordeel van de
Centrale Raad van Beroep aan het bestaan van
een dienstbetrekking niet af.
De feitelijke omstandigheden zullen altijd beslissend
zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is
van een dienstbetrekking of niet. Veel zal afhangen
van de hoogte van de honorering, de vrijheid om
zich te laten vervangen, opzeggingstermijnen,
wat er gebeurt bij ziekte etc.

2.3 | De mogelijke gevolgen van een
dienstbetrekking
Wanneer men in een dienstbetrekking werkzaam is,
heeft dit diverse gevolgen. Hierbij moet op bepaalde
punten een onderscheid worden gemaakt tussen
een echte dan wel een fictieve dienstbetrekking.
2.3.1 | De belangrijkste fiscale en
premierechtelijke gevolgen
Zodra sprake is van een dienstbetrekking, wordt de
werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting,
premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet. Hij is tevens premie
plichtig voor de werknemersverzekeringen.
Inhoudingsplichtig houdt in, dat de werkgever de
door hem op het brutoloon van de werknemer in
te houden bedragen in feite ten laste moet laten
komen van de werknemer. Premieplichtig houdt in,
dat hij zelf verantwoordelijk is voor heffing van
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premies voor de werknemersverzekeringen. Hij heeft
echter wel een verhaalsrecht op de werknemer voor
(een deel van) de premie, maar van dat verhaals
recht kan hij alleen maar gebruikmaken op het
moment dat het loon daadwerkelijk wordt uitbetaald.
De taak als werkgever brengt natuurlijk tal van
administratieve verplichtingen met zich mee die
variëren van het aanleggen van loonstaten, de
identiteit aan de hand van een geldig paspoort
vaststellen, het laten invullen van loonbelasting
verklaringen (thans model opgaaf gegevens voor
de loonheffingen), het doen van (loon-)opgaven
aan de fiscus en ziek- en betermeldingen. Op deze
verplichtingen wordt in dit kader niet verder ingegaan.
Ten aanzien van de loonadministratie is nog wel van
belang te vermelden, dat de werkgever volledig
verantwoordelijk is voor de beoordeling of en in
hoeverre onbelaste vergoedingen kunnen worden
verstrekt, zodra er sprake is van een werkgeverwerknemerrelatie. Als ten onrechte een onbelaste
vergoeding wordt verstrekt (zie ook paragraaf 2.4),
zal de Belastingdienst in principe de werkgever
hiermee confronteren met naheffingsaanslagen,
respectievelijk correctienota’s. Deze correcties
kunnen nooit worden voorkomen door te stellen,
dat de werknemer verantwoordelijk is voor mogelijke
belasting- en premieheffing.
Wanneer echter geen sprake is van een arbeids
relatie, behoeft de verstrekkende instantie zich niet
te verantwoorden voor de onderbouwing van de
vergoeding. Hooguit kan in de sfeer van de heffing
van vennootschapsbelasting (wanneer de
vereniging of de stichting een onderneming drijft –
zie hoofdstuk 1 van deze brochure) sprake zijn
van een beperkte aftrek bij de fiscale winstbepaling.
Bij de ontvangende persoon kan een eventuele
vergoeding geheel of gedeeltelijk belast zijn voor
de heffing van inkomstenbelasting/premie volks
verzekeringen. De uitkerende instantie kan
om deze reden worden verplicht om via het
invullen van specifieke IB 47-kaarten een opgave
te doen aan de Belastingdienst van uitbetaalde
honoraria, respectievelijk vergoedingen
(zie verder paragraaf 2.4).
2.3.2 | De belangrijkste civielrechtelijke gevolgen
Met name voor de toepassing van het arbeidsrecht
maakt het veel uit of al dan niet sprake is van een
echte (privaatrechtelijke) dienstbetrekking als

bedoeld in boek 7, titel 10, artikel 610 en verder
van het Burgerlijk Wetboek. Indien sprake is van
een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft de
werknemer onder meer recht op:

•

•
•
•

arbeidsrechtelijke bescherming door middel van
bijvoorbeeld de verplichting tot het beschikken
over een ontslagvergunning, wil de werkgever,
afgezien van een dringende reden, rechtsgeldig
zonder nadere vergoeding de dienstbetrekking
kunnen verbreken,
vakantiedagen,
vakantiegeld,
ten minste een honorarium dat overeenkomt met
het geldende minimumloon.

In de situatie dat sprake is van een fictieve dienst
betrekking of zelfs bij het afwezig zijn van een
inhoudings- en premieplichtige arbeidsrelatie,
wordt de stichting/vereniging niet met het
bovenstaande geconfronteerd.
2.3.3 | Verklaring arbeidsrelatie
De Verklaring arbeidsrelatie, oftewel afgekort de
VAR heeft als doel om vooraf onduidelijkheden
over een arbeidsrelatie weg te nemen.
Een opdrachtnemer kan een VAR aanvragen bij
de Belastingdienst, door middel van het formulier
aanvraag verklaring arbeidsrelatie. De Belasting
dienst beoordeelt dan vooraf hoe de te verwachten
inkomsten van de aanvrager fiscaal moeten
worden geduid.
Op basis van de Wet op de loonbelasting 1964
wordt een inhoudingsplichtige niet als inhoudings
plichtige beschouwd ten opzichte van de opdracht
nemer wanneer de opdrachtnemer beschikt over
een geldige VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)
of een VAR directeur grootaandeelhouder (VARdga). In deze situatie is de opdrachtgever dus
gevrijwaard van naheffing van loonbelasting,
premies sociale verzekeringen e.d. De VAR-loon
en VAR-resultaat uit overige werkzaamheid
(VAR-row) bieden deze vrijwaring niet. Voor de
vrijwaring van inhouding en afdracht van loon
heffingen voor de VAR-wuo en VAR-dga dient
overigens ook aan de navolgende voorwaarden
te zijn voldaan.
• de werkzaamheden die de opdrachtnemer bij de
opdrachtgever verricht moeten overeenkomen
met de werkzaamheden die in de VAR zijn
vermeld,

•
•

 e werkzaamheden moeten binnen de geldig
d
heidsduur van de VAR worden verricht,
de opdrachtgever moet de identiteit van de
opdrachtnemer vaststellen en kopieën van
een geldig identiteitsbewijs en de VAR in de
administratie bewaren.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan,
dan heeft de vereniging / stichting de gewenste
zekerheid dat geen loonheffingen hoeven te worden
ingehouden en afgedragen over de beloning, tenzij
er sprake is van kwade trouw bij het invullen van de
gegevens bij aanvraag van de VAR.

2.4 | Het verstrekken van een
kostenvergoeding
Wanneer sprake is van een inhoudingsplicht voor
de loonheffingen, moet de werkgever (de stichting/
vereniging) beoordelen of en in hoeverre hij
bepaalde vergoedingen (onbelast) uitkeert. Deze
afweging behoeft niet te worden gemaakt wanneer
er géén (fictieve) dienstbetrekking is. Zodra men
niet in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam is,
is er geen sprake van een werkgever-werknemers
relatie en derhalve ook niet van een inhoudings- en
premieplicht bij de opdrachtgever. Van een heffing
van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
bij de ontvangende persoon kan nog wel sprake
zijn, als hetgeen genoten wordt, voldoet aan de
zogenoemde heffingsgrondslagen; met andere
woorden als meer dan alleen maar de gemaakte
kosten worden vergoed en men dus “iets”
overhoudt aan de functie die men bij een
vereniging of stichting vervult.
2.4.1 | Geen toepassing optionele
werkkostenregeling
Wanneer de vereniging of stichting niet gekozen
heeft voor de optionele werkkostenregeling
(voor een toelichting van de werkkostenregeling
wordt verwezen naar paragraaf 2.5.1.) kunnen
de volgende kosten in principe onbelast aan een
werknemer worden vergoed (overigens niet
bedoeld als een uitputtende opsomming):

•
•
•

r eiskosten, tenzij ter zake al een vaste vergoeding
wordt verstrekt op basis van de zogenoemde
“214 dagen”-regeling,
kosten aangaande vakliteratuur,
studiekosten,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kosten voor koffie en lunches etc. onderweg
tijdens zakelijke reizen,
kosten van zakelijk telefoneren/faxen onderweg
en thuis (thuis: géén abonnementskosten),
kosten inzake relatiegeschenken,
representatiekosten (inclusief ontvangsten thuis),
koffiegeld voor ambulante werknemers,
contributies en lidmaatschappen van
vakverenigingen,
kosten van het zakelijk gebruik van eigen
gereedschap door de werknemer,
kosten van autowassen, tol- en veergelden,
parkeerkosten bij een door de werkgever ter
beschikking gestelde auto,
kosten van het zakelijk gebruik van eigen
computerapparatuur,
kosten van cursussen, congressen en seminars,
kosten voortvloeiend uit onregelmatige werktijden,
kosten in verband met het zakelijk gebruik van
de werkruimte thuis.

Bovenvermelde kosten kunnen ook eventueel door
middel van een vaste kostenvergoeding worden
gegeven. Volgens artikel 47 Uitvoeringsregeling
loonbelasting 2001 moet – de vaste vergoeding
vooraf ‘naar aard en veronderstelde omvang van de
kosten’ worden gespecificeerd. In ieder geval dient
de specificatie van de kosten per kostencategorie
plaats te vinden. Bovendien wordt in hetzelfde artikel
van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
bepaald, dat een vaste kostenvergoeding slechts
niet tot het loon behoort, voorzover ‘daaraan voorts
- op verzoek van de Inspecteur - een steekproefs
gewijs onderzoek van de werkelijke gemaakte kosten
tot verwerving van het loon ten grondslag ligt’.
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1.	kosten die vallen onder de vrije ruimte van 1,4%,
2. gerichte vrijstellingen, en
3. intermediaire kosten.
Ad 1) Voor deze kosten is geen onderbouwing
nodig. Deze kosten moeten echter wel gebruikelijk
zijn en onder het werkkostenbudget van 1,4% vallen.
Ad 2) Gerichte vrijstellingen kunnen alleen in de
vaste kostenvergoeding worden opgenomen wanneer
daaraan een onderzoek naar de werkelijk gemaakte
kosten ten grondslag ligt. Bij gerichte vrijstellingen
moet u onder andere denken aan vergoedingen en
verstrekkingen in het kader van: zakelijk vervoer,
waaronder de kosten van woon-werkverkeer en
tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
en van maaltijden met een meer dan bijkomstig
zakelijk karakter.
Ad 3) Volgens de Minister van Financiën kunnen
ook intermediaire kosten in de vaste kostenvergoeding
worden opgenomen. De werkgever moet dan wel
• het bedrag van de intermediaire kosten
aannemelijk kunnen maken,
• de intermediaire kosten per kostenpost naar aard
en veronderstelde omvang specificeren,
• de vergoeding met een onderzoek naar de werkelijk
gemaakte kosten onderbouwen (en dit nogmaals
doen wanneer de inspecteur dat vraagt,
• in het geval van een aanvullende vergoeding
aannemelijk kunnen maken dat de werkelijke
uitgaven hoger zijn dan het betreffende bedrag
van de vaste vergoeding.

2.5 | Bijzondere aandachtspunten

Het Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan
over vaste onkostenvergoedingen. De uitspraak
geeft een bevestiging van de wettelijke verplichting
dat een kostenvergoeding die niet gespecificeerd is
naar kostensoorten en omvang per kostensoort,
geheel als belast loon aangemerkt kan worden.
De uitspraak van het Gerechthof geeft de Belasting
dienst een belangrijk instrument in handen om
naheffingsaanslagen op te leggen met betrekking
tot kostenvergoedingen.

2.5.1 | Werkkostenregeling
Werkgevers kunnen voor de jaren 2012 en 2013
kiezen de werkkostenregeling of het oude regime
van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te
passen. Wanneer werkgevers kiezen voor het oude
regime geldt voor personeelsfeesten en festiviteiten
een maximale vrijstelling van € 454 per jaar per
werknemer. Per 1 januari 2014 is de werkkosten
regeling verplicht.

2.4.2 | Toepassing optionele werkkostenregeling
Ook wanneer de vereniging of stichting de optionele
werkkostenregeling toepast, is een vaste kosten
vergoeding mogelijk. Werkgevers zullen hun
vaste kostenvergoeding moeten onderverdelen in

Voor de werkkostenregeling geldt één basisprincipe:
er bestaan geen vrije vergoedingen en verstrekkingen
meer. Alle vergoedingen en verstrekkingen, die een
werkgever aan zijn werknemers doet, vormen in
beginsel belastbaar loon. De werkkostenregeling

moeten werkgevers per loonheffingennummer
toepassen.
De systematiek van de werkkostenregeling werkt
kort gezegd als volgt.
• Alle vergoedingen en verstrekkingen, die een
werkgever aan zijn werknemers doet, vormen in
beginsel belastbaar loon.
• Werkgevers mogen kiezen welke vergoedingen
en verstrekkingen zij individueel willen verlonen
en welke zij door middel van de werkkosten
regeling als werkkost willen verwerken.
• Werkgevers moeten alle werkkosten optellen.
• Werkkosten moeten werkgevers in principe
waarderen op de factuurwaarde inclusief btw.
Echter, er geldt een aantal bijzondere waarderings
regels, een aantal nihil-waarderingen en (lagere)
forfaitaire waarderingen. Werkgevers mogen
werkkosten waarderen op de waarde in het
economische verkeer in plaats van de factuur
waarde wanneer geen factuur aanwezig is of
de werkgever een factuur van een verbonden
vennootschap ontvangen heeft. De waarde in
het economische verkeer is de gebruikelijke
verkoop- of winkelwaarde inclusief btw.
• Van het totaal aan werkkosten mogen werkgevers
aftrekken de kosten die gericht zijn vrijgesteld
(zoals zakelijk vervoer tot € 0,19 per kilometer)
of die zijn uitgezonderd (zoals vergoedingen/
verstrekkingen in het kader van wellevendheid,
sympathie of piëteit of intermediaire kosten).
• Vervolgens mogen werkgevers nog 1,4%
(in 2011) van de fiscale loonsom van het
alsdan resterende saldo aftrekken.
• Als er dan nog een positief saldo resteert, dan is
hierover een eindheffing verschuldigd van 80%.
Bij de keuze voor de overstap naar de werkkosten
regeling zijn verschillende overwegingen van
belang. De belangrijkste startvraag is een
financiële vraag: is de werkkostenregeling
financieel voordeliger? Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat Ernst & Young een werkkostentool
ontwikkeld heeft waarmee u eenvoudig kunt
berekenen of toepassing van de werkkosten
regeling financieel voordeliger voor uw organisatie.

Rijksbelastingen (AWR). Zowel artikel 47 en 48 van
de AWR geven aan, dat de stichting of vereniging
in feite in moet gaan op iedere vraag van een
controlerend ambtenaar van de Belastingdienst,
mits de vraag voor de heffing van belasting van
belang kan zijn. De algemene boekhoudverplichting
speelt ook bij een stichting of vereniging een
belangrijke rol.
2.5.3 | Nevenfunctie in dienstbetrekking naast
een andere baan
Ten aanzien van de premieheffing voor de
werknemersverzekeringen zal men bij twee
dienstbetrekkingen twee keer met een premie
heffing worden geconfronteerd. Zodoende zou
het totale loon het maximum premieloon kunnen
overschrijden. Daarvoor is de zogenoemde
evenredige premieverdeling mogelijk. De Belasting
dienst betaalt de eventueel te veel betaalde premies
terug na afloop van het betreffende kalenderjaar.
Werknemers die meerdere dienstbetrekkingen
hebben in een kalenderjaar kunnen ook met de
terugbetaling van de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet te maken krijgen. Als in
een kalenderjaar door meerdere werkgevers
samen te veel inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet is ingehouden en afgedragen
dan het maximum bijdrage-inkomen, dan hebben
deze werkgevers recht op een teruggaaf.
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor
deze teruggaaf. De Belastingdienst informeert
de werkgever en de werknemer schriftelijk over de
teruggaaf. De Belastingdienst betaalt de teruggaaf
automatisch aan de verschillende werkgevers.
Mocht de Wet Uniformering loonbegrip in werking
treden, dan vormt het hebben van twee werkgevers
een aandachtspunt. De hierboven vermelde
evenredige premieverdeling en teruggave inkomens
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zal dan
naar verwachting komen te vervallen, waardoor
dubbele premieplicht ontstaat.

2.5.2 | De inlichtingenplicht van stichtingen en
verenigingen
Een stichting of een vereniging valt onder de
formele inlichtingenverplichting zoals opgenomen
in artikel 47 en verder van de Algemene Wet inzake
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Omzetbelasting

3.1 | Inleiding
Onder de naam btw wordt een omzetbelasting geheven ter zake van
in Nederland door ondernemers verrichte leveringen en diensten,
alsmede terzake van intracommunautaire verwervingen en invoer.
Als ondernemer wordt beschouwd ieder die een beroep of bedrijf
zelfstandig uitoefent. Een onderneming is een organisatie van kapitaal
en arbeid, die erop gericht is om in een duurzaam streven middels
deelneming aan het economisch verkeer bepaalde behoeften te
bevredigen. Als ondernemer (de zogenaamde quasi-ondernemer)
wordt tevens aangemerkt de exploitant van een recht of goed om er
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
Ook een vereniging of stichting wordt in de heffing van btw betrokken
wanneer deze als ondernemer kan worden aangemerkt. Het gevolg
hiervan is enerzijds, dat de vereniging of stichting btw moet afdragen
over de vergoedingen die worden ontvangen van derden en anderzijds,
dat de vereniging of stichting de aan haar op kosten en investeringen
gefactureerde btw in aftrek kan brengen.
Indien een vereniging of stichting voor de btw-heffing kwalificeert als
ondernemer is het toch mogelijk dat deze geen btw hoeft af te dragen.
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is namelijk een aantal prestaties
vrijgesteld van de btw. De btw op kosten en investeringen samen
hangend met dergelijke prestaties is niet aftrekbaar.

3.2 | Ondernemerschap voor de btw
Een ieder die een beroep of bedrijf (een onderneming) zelfstandig
uitoefent, is een ondernemer voor de btw.
In het geval een vereniging of stichting ondernemer is voor de btw,
worden alle door die vereniging of stichting in het economisch verkeer
verrichte prestaties in het kader van de uitoefening van de onderneming
verricht. Deze prestaties zijn in principe belast met btw, tenzij er een
vrijstelling van toepassing is.
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3.2.1 | Het begrip “onderneming”
In de rechtspraak is het begrip “onderneming”
als volgt uitgewerkt:
1. een organisatie van kapitaal en arbeid,
2. die erop gericht is om in een duurzaam streven
3.	door deelneming aan het maatschappelijk
verkeer bepaalde behoeften te bevredigen.

Ad 3 Deelname aan het maatschappelijk verkeer
Er is slechts sprake van het deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer indien men buiten een
besloten kring optreedt. Een vereniging is alleen
als een besloten kring te beschouwen indien deze
bestaat uit een groep van met name genoemde leden
en indien verdere toetreding volledig is uitgesloten.

Voor het ondernemerschap in de btw is niet vereist,
dit in tegenstelling tot de vennootschapsbelasting,
dat er sprake is van een winststreven of een in
concurrentie treden met anderen (zie hoofdstuk 1
van deze brochure).

Om deze reden oordeelde de Hoge Raad, dat een
studentensociëteit, die onder andere een alleen
voor leden en introducés toegankelijke sociëteit
exploiteerde, ter zake van deze activiteit
ondernemer was. Omdat iedereen die aan de
door de vereniging gestelde voorwaarden voldoet,
lid kan worden, is er geen sprake van een optreden
binnen een besloten kring.

Ad 1 Organisatie van kapitaal en arbeid
Een organisatie van kapitaal en arbeid wordt al
snel aanwezig geacht. Wanneer enkele leden of
begunstigers zich door middel van onbetaalde
geestelijke of lichamelijke inspanning inzetten voor
een vereniging of stichting die € 100 in kas heeft,
moet worden aangenomen dat reeds sprake is van
een organisatie van kapitaal en arbeid.
Ad 2 Duurzaam streven
De eis van het duurzaam streven houdt in, dat tijdens
de levensduur van de organisatie geregeld wordt
deelgenomen aan het economisch verkeer. Of aan
deze eis wordt voldaan, zal veelal aan de hand van
de statutaire doelstelling kunnen worden beantwoord.
Het feitelijke handelen van de vereniging of stichting
geeft hierbij echter de doorslag.
De vraag of aan dit vereiste is voldaan, doet zich
nog wel eens voor bij verenigingen of stichtingen
die zich bezighouden met het organiseren van
bepaalde evenementen. Indien het jaarlijks terug
kerende evenementen betreft, is aan het vereiste
van duurzaamheid voldaan. Ook wanneer een
vereniging of stichting speciaal wordt opgericht
om een eenmalige, meerdaagse festiviteit te
organiseren, is aan dit vereiste voldaan, aangezien
er gedurende het bestaan van de organisatie
sprake is van een regelmatig streven. Het is
echter zeer de vraag of dit ook het geval is bij
de organisatie van een eenmalig, ééndaags
evenement. De rechter heeft ooit bepaald dat er
geen sprake was van een voldoende regelmatige
deelname aan het economisch verkeer bij de
vereniging die de Elfstedentocht organiseert,
zodat deze niet als ondernemer voor de omzet
belasting kwalificeert.
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Een stichting kan vanuit haar doelomschrijving
gericht zijn op een besloten kring. Maar in de
praktijk blijkt dat een vereniging of stichting zelden
als een besloten kring kan worden aangemerkt.
Wanneer een vereniging, die niet als een besloten
kring kan worden aangemerkt, zich tegen betaling
bezighoudt met de behartiging van de belangen
van haar leden is er derhalve sprake van deelname
aan het economisch verkeer.
De Hoge Raad heeft bepaald, dat indien uitsluitend
prestaties om niet worden verricht, er geen sprake
is van deelname aan het economisch verkeer.
Een vereniging of stichting die uitsluitend gratis
prestaties verricht, is dus geen ondernemer voor
de omzetbelasting. Dat werd door de Hoge Raad
bevestigd in een arrest over een stichting die nietmuzische vorming van kinderen op de basisschool
verzorgde. De Hoge Raad oordeelde, dat de
prestaties die om niet werden verricht, niet
werden verricht ter wille van enig daarmee
gemoeid economisch belang. Onder dergelijke
omstandigheden kon niet worden gezegd, dat deze
activiteiten werden verricht in het economisch
verkeer. Bij deze activiteiten werd derhalve niet
als ondernemer gehandeld, zodat de op deze
activiteiten betrekking hebbende btw niet in aftrek
kon worden gebracht.
Een vereniging kan soms ook slechts voor een deel
van haar activiteiten als ondernemer worden
beschouwd. De Hoge Raad heeft na beantwoording
van prejudiciële vragen door het Hof van Justitie
van de Europese Unie te Luxemburg (hierna: HvJ
EU) beslist dat de VNLTO (een vereniging die zich

richtte op collectieve belangenbehartiging,
individuele dienstverlening en groepsgerichte
activiteiten voor agrarische ondernemers) de btw
die aan haar in rekening was gebracht ter zake van
geleverde goederen en verrichte diensten - die zij
zowel voor economische activiteiten als voor nieteconomische activiteiten gebruikte (de behartiging
van de algemene belangen van de leden) - niet
aftrekbaar is voor zover de goederen of diensten
gebruikt worden voor de laatst vermelde activiteiten
(belangenbehartiging). Dit geldt ook voor de btw
die in rekening is gebracht ter zake van investerings
goederen.
3.2.2 | De exploitatie van een (on)lichamelijke zaak
Met een onderneming wordt gelijkgesteld “de
exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke
zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen”.
Verenigingen en stichtingen die onroerende zaken
of licentierechten in eigendom hebben, kunnen op
deze gronden worden betrokken in de heffing van
btw. Het louter in stand houden van een bepaald
vermogensobject valt er echter buiten, aangezien
hier de economische bedrijvigheid ontbreekt. Maar
een geringe mate van werkzaamheden doet reeds
vermoeden, dat niet slechts sprake is van een in
stand houden, maar van een exploitatie.
Opgemerkt zij, dat een belangrijke vorm van
exploitatie, de verhuur van onroerende zaken,
in beginsel is vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden
kan samen met de huurder worden gekozen om
de verhuur met btw te belasten (zie 3.4.1
onderdeel 2e).
3.2.3 | Aanvang van het ondernemerschap
Het vaststellen van het moment dat het
ondernemerschap aanvangt, is van groot belang.
Vanaf dat moment moet er immers btw worden
afgedragen en vanaf dat moment kan aftrek van
voorbelasting worden geclaimd.
Uit een uitspraak van het HvJ EU blijkt, dat ook de
voorbereidende handelingen, zoals de aanschaf
van een onroerende zaak, inventaris etc. reeds
tot de economische activiteiten kunnen worden
gerekend.
3.2.4 | Fiscale eenheid
Op grond van artikel 7, lid 4, Wet op de omzet
belasting 1968 kunnen lichamen die binnen
Nederland zijn gevestigd en die in financieel,

organisatorisch en economisch opzicht zodanig met
elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, al
dan niet op hun verzoek voor de btw-heffing als één
ondernemer worden aangemerkt.
Een voordeel van een fiscale eenheid voor de btw
is, dat alle onderlinge prestaties tussen de gelieerde
ondernemingen die samen de fiscale eenheid
vormen, kunnen plaatsvinden zonder dat terzake
btw dient te worden gefactureerd. Omdat de fiscale
eenheid één ondernemer is, kan met het indienen
van één aangifte worden volstaan.
Een nadeel van de fiscale eenheid is echter de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen
van de fiscale eenheid voor btw-schulden.
De fiscale eenheid eindigt indien niet meer aan
de vereisten (financiële, organisatorische en
economische verwevenheid) is voldaan.
De hoofdelijke aansprakelijkheid van onderdelen
van een fiscale eenheid loopt door tot het moment
waarop schriftelijk aan de Belastingdienst is
gemeld, dat de fiscale eenheid verbroken is.
Hieronder volgt een nadere uitwerking van de
drie voorwaarden voor het vormen van een
fiscale eenheid.
1. Financiële verwevenheid
Van een financiële verwevenheid tussen stichtingen
en/of verenigingen is sprake indien de financiële
positie en/of de financiële gedragingen van het ene
lichaam rechtstreeks afhankelijk zijn van, dan wel
rechtstreeks van invloed zijn op de financiële positie
van het andere lichaam.
2. Economische verwevenheid
Aan de voorwaarde van de economische
verwevenheid kan op twee manieren zijn voldaan.
Ten eerste door het in hoofdzaak gericht zijn op de
verwezenlijking van “eenzelfde economisch doel”.
In dit kader wordt de term “in hoofdzaak” uitgelegd
als: voor meer dan 50%. Met de verwezenlijking
van eenzelfde economisch doel wordt bijvoorbeeld
bedoeld, dat de verschillende onderdelen van de
fiscale eenheid zich op dezelfde klantenkring richten.
De tweede vorm van economische verwevenheid
doet zich voor in het geval het ene onderdeel in
hoofdzaak aan het andere onderdeel van de fiscale
eenheid presteert.
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3. Organisatorische verwevenheid
Een organisatorische verwevenheid is aanwezig
indien de verenigingen of stichtingen onder een
gezamenlijke, althans een als eenheid functio
nerende, leiding staan. Het mag voorts ook zo zijn,
dat de leiding van de ene vereniging of stichting
ondergeschikt is aan de andere.
De Hoge Raad heeft bepaald, dat wanneer de
activiteiten van twee stichtingen een samenhangend
geheel vormen, doch de beide stichtingen juridisch
en feitelijk zelfstandig zijn, er dan geen sprake is van
een fiscale eenheid. Hof Amsterdam concludeerde
in eerste instantie wel tot een fiscale eenheid tussen
de stichtingen. Het ging daarbij om drie stichtingen
(A, B en C) die na speciale toestemming van het
ministerie van Financiën door de inspecteur als
fiscale eenheid werden aangemerkt. De vraag
spitste zich vervolgens toe op de bij de stichting A
aangesloten instellingen (eveneens stichtingen).
Volgens het Hof bestond tussen de instellingen en
de stichting A een financiële en organisatorische
verwevenheid, omdat bestuursbenoemingen en
financiële besluiten van de instellingen alleen
genomen konden worden na toestemming van
stichting A. Omdat stichting C uitsluitend
administratieve diensten verrichtte voor A, B en
de bij A aangesloten instellingen, was sprake van
een onderlinge economische verwevenheid.
De Hoge Raad volgde dit oordeel echter niet,
omdat de financiële positie en/of gedragingen
van de aangesloten stichtingen niet afhankelijk
waren of bepaald werden door stichting A. Er was
naar het oordeel van de Hoge Raad onvoldoende
financiële verwevenheid.
De Hoge Raad heeft echter recent geoordeeld
dat het de bedoeling is om de btw - en dus ook
de voorwaarden voor een fiscale eenheid rechtsvormneutraal te doen zijn en dat lichamen
al voldoende verweven zijn ‘Indien het ene lichaam
een mate van zeggenschap heeft in het andere
lichaam die niet onderdoet voor de mate van
zeggenschap van een meerderheidsaandeelhouder
in een aandelenvennootschap, en de financiële
relatie tussen de betrokken lichamen van dien
aard is, dat door gebruikmaking van die zeggen
schap de financiële posities van deze lichamen
in een gewenste onderlinge verhouding kunnen
worden gebracht’.
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3.3 | Gevolgen van de btw-plicht
3.3.1 | Afdracht btw
Indien een vereniging of stichting als ondernemer
wordt aangemerkt, dient zij in beginsel btw in
rekening te brengen terzake van door haar verrichte
leveringen en diensten. De btw wordt berekend
over de vergoeding. Het tarief bedraagt 19%
(algemene tarief), behoudens een aantal limitatief
in de Wet op de omzetbelasting 1968 opgesomde
goederen en diensten waarvoor het 6%-tarief
(verlaagde tarief) geldt. De btw moet vervolgens
door de vereniging of stichting via de btw-aangifte
worden afgedragen aan de fiscus. Het 0%-tarief is
een technisch tarief dat geldt in geval van de levering
van goederen en diensten in het kader van export
en intracommunautaire goederentransacties.
Tevens is van belang dat door een btw-plichtige
vereniging of stichting een btw-administratie moet
worden gevoerd. Daarnaast gelden tal van formele
vereisten ten aanzien van de facturering en het
tijdstip van afdracht. Het ondernemerschap heeft
ook tot gevolg dat de btw die is gefactureerd op
kosten die samenhangen met btw-belaste
prestaties, door de vereniging of stichting als
voorbelasting in aftrek kan worden gebracht.
3.3.2 | Belastbaarheid van contributies, subsidies
en andere bijdragen
De Hoge Raad heeft bepaald, dat de contributie
die een coöperatieve vereniging ontvangt van haar
leden, onder omstandigheden een vergoeding is,
waarover btw dient te worden geheven. Hiervan is
sprake wanneer een rechtstreeks verband bestaat
tussen de door de coöperatieve vereniging
verleende diensten en de van de leden ontvangen
contributie. Dit criterium geldt in zijn algemeenheid
voor de beoordeling van de belastbaarheid van
ontvangen contributies en donaties. Indien een
contributie wordt betaald voor het laten
voortbestaan van de vereniging en niet in een
rechtstreeks verband staat met door de
vereniging verrichte prestaties, is deze contributie
echter niet met btw belast. In twijfelgevallen
verdient het aanbeveling de Belastingdienst een
standpunt te vragen over de belastbaarheid van
de contributie. Uiteraard is mogelijk dat contributie
wordt berekend voor prestaties die vrijgesteld
zijn van btw. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
gelegenheid geven tot sportbeoefening aan de
leden van een sportvereniging (zie 3.4.1).

Daarom is de contributie van de sportvereniging in
de regel niet belast.
Voor de vraag naar de belastbaarheid van ontvangen
subsidies geldt eveneens dit criterium. De belast
baarheid van een subsidie hangt dus af van de
vraag of deze in een rechtstreeks verband staat
met een door de vereniging verrichte prestatie.

3.4 | Vrijstellingen
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een aantal
prestaties (leveringen en diensten) vrijgesteld van
btw. Dit betekent enerzijds, dat ter zake van dergelijke
prestaties geen btw behoeft te worden afgedragen.
Anderzijds heeft de presterende ondernemer geen
recht op aftrek van btw op kosten en investeringen
die betrekking hebben op die vrijgestelde prestaties.
Wanneer een vereniging of stichting als ondernemer
wordt aangemerkt, dient zij zich rekenschap te geven
van de aard van haar prestaties en de eventuele
toepassing van een btw-vrijstelling.
3.4.1 | Vrijgestelde prestaties
De volgende prestaties zijn onder meer vrijgesteld
van btw:
1. Levering van onroerende zaken
De levering van onroerende zaken en van rechten
waaraan deze zijn onderworpen, is vrijgesteld met
uitzondering van:
a	de levering van een gebouw of een gedeelte
daarvan en het erbij behorend terrein voor, op
of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste
ingebruikneming, alsmede de levering van een
bouwterrein,
b	de levering van onroerende zaken anders dan
hiervoor bedoeld, waarbij verkoper en koper
gezamenlijk opteren voor een belaste levering.
Dit kan echter alleen als de koper minimaal 90%
van de ter zake van de levering verschuldigde
btw kan aftrekken, dus als de koper de
onroerende zaak minimaal voor 90% voor
belaste prestaties gaat gebruiken.
2. De verhuur van een onroerende zaak
Uitgezonderd daarvan (en dus belast) zijn echter:

pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf
aan personen die daar slechts voor een korte
periode verblijf houden (dit is belast met
6% btw),
c	de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen
en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor
vaartuigen,
d de verhuur van safeloketten,
e	de verhuur van onroerend goed, wanneer
verhuurder en huurder gezamenlijk de
inspecteur verzoeken om met btw te verhuren.
Dit kan echter alleen als de huurder minimaal
90% btw in aftrek kan brengen, met andere
woorden als de huurder de onroerende zaak
voor minimaal 90% voor belaste prestaties gaat
gebruiken. Iedere vorm van het ter beschikking
stellen van een onroerende zaak, anders dan
door middel van levering daarvan, wordt gelijk
gesteld aan verhuur.
3. Verpleging en verzorging
Het verzorgen en het verplegen van in een inrichting
opgenomen personen, alsmede het verstrekken van
spijzen en dranken, geneesmiddelen en verband
middelen aan die personen, mits daarmee objectief
gezien geen winst wordt beoogd. Nader is geregeld,
dat wanneer exploitatieoverschotten worden
gegenereerd, deze niet mogen worden uitgekeerd,
maar moeten worden aangewend voor de
instandhouding of verbetering van de prestaties.
4. Jeugdwerk
De diensten aan jeugd en jeugdleiders door
organisaties voor het algemene jeugdwerk die
door de overheid als zodanig zijn erkend zoals
jeugdkampen, trainingscursussen, e.d.
5. Sportorganisaties
De diensten aan hun leden door organisaties die
zich de beoefening van sport of de bevordering
daarvan ten doel stellen, met uitzondering van:
a	het verlenen van toegang tot wedstrijden,
demonstraties en dergelijke,
b	de diensten door watersportorganisaties die
voor hun dienstverlening gebruikmaken van
personen die in dienst zijn bij die organisatie
en waar het werkzaamheden aan vaartuigen
betreft, dan wel het ter beschikking stellen
van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen.

a de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties,
b	de verhuur binnen het kader van het hotel-,
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De vrijstelling geldt alleen wanneer met boven
staande prestaties geen winst wordt beoogd. Nader
is geregeld, dat wanneer exploitatieoverschotten
worden gegenereerd, deze niet mogen worden
uitgekeerd, maar moeten worden aangewend voor
de instandhouding of verbetering van de prestaties.
6 Sociale en culturele diensten
De leveringen en diensten die worden verricht door
organisaties van sociale of culturele aard en die als
zodanig zijn aangewezen. Voorwaarde is wel, dat de
instelling geen winst beoogt en er geen ernstige
verstoring van de concurrentieverhoudingen
optreedt ten opzichte van ondernemers die winst
beogen. Nader is geregeld, dat wanneer exploitatie
overschotten worden gegenereerd, deze niet
mogen worden uitgekeerd, maar moeten worden
aangewend voor de instandhouding of verbetering
van de prestaties. Het ter beschikking stellen van
personeel valt in beginsel niet onder deze vrijstelling.
Op basis van een goedkeuring kan in geval van een
structurele uitlening van personeel - indien
cumulatief aan een serie voorwaarden is voldaan btw-heffing achterwege blijven.
7 Medische prestaties
De diensten door beoefenaren van een beroep,
waarvoor regels zijn gesteld op grond van de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG), de diensten door psychologen en
tandtechnici, de levering van tandprothesen, het
vervoer van zieken of gewonden met ambulances
en thuiszorg.
Op 1 juli 2009 is de reikwijdte van de (para)
medische vrijstelling beperkt De feitelijke werking
van deze aanpassing is echter via een brief aan de
Tweede Kamer opgeschort. Voor (para)medische
beroepsbeoefenaars zou per 1 juli 2009 gelden
dat de door hen verrichte diensten van btw zijn
vrijgesteld indien zij voor de door hen verleende
zorg een opleiding hebben voltooid in de zin van
de Wet BIG en ook overigens aan de deskundigheids
eisen van die wet voldoen. De diensten door nietBIG beroepsbeoefenaren zouden met ingang van
1 juli 2009 van btw-heffing zijn vrijgesteld indien
het betreffende beroep is vermeld in een door de
minister van Volkgezondheid Welzijn en Sport bij te
houden register en de gevolgde beroepsopleiding
en beroepsuitoefening voldoen aan door deze
minister te stellen eisen. De aanwijzing van
beroepsbeoefenaren voor andere dan Wet BIGberoepsbeoefenaren, die binnen het deskundig
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heidsgebied van hun Wet BIG-opleiding gezondheids
kundige diensten verrichten, is nog niet concreet
uitgewerkt.
Op 2 december 2010 heeft de staatssecretaris van
Financiën besloten dat het bestaande beleid tot
nader order blijft gehandhaafd. De vrijstelling voor
(para)medische diensten blijft per 1 januari 2011
tot nader order van toepassing op de gezondheids
kundige verzorging van de mens onder de
voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het
besluit van 28 februari 2008.
8 Onderwijsactiviteiten
De volgende onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld:
Wettelijk geregeld onderwijs
a	Het bekostigde onderwijs.
Hieronder wordt verstaan het reguliere
onderwijs, dat volledig en rechtstreeks uit
de openbare kassen wordt bekostigd.
b	Het aangewezen onderwijs.
Hieronder wordt verstaan het zogenoemde
reguliere school- en universitair onderwijs.
c	Het erkende onderwijs.
Het betreft hier bepaalde soorten onderwijs,
waarvoor particuliere instellingen een erkenning
hebben gekregen. Op grond van de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen kunnen
instellingen voor schriftelijk onderwijs,
instellingen voor onderwijs ter opleiding voor
staatsexamens, instellingen voor onderwijs
ter opleiding voor vestigingsexamens of
instellingen die bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen vormen van onderwijs
verzorgen, een verzoek om erkenning indienen.
Aangewezen onderwijs
a	Beroepsopleidingen.
Op grond van de Europese regelgeving
omvatten de ‘diensten inzake beroepsopleiding
of -herscholing’ onderwijs dat rechtstreeks
verband houdt met een vak of een beroep en
onderwijs met het oog op het voor beroeps
doeleinden verwerven of op peil houden van
kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen
en herscholing vallen ook cursussen die zijn
gericht op het functioneren van personen in
een (toekomstige) werkkring onder het begrip
beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld
om management-, automatiserings-, taal-,
sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen.
Voor deze categorie cursussen kon overigens

tot 1 juli 2010 worden gekozen voor btwheffing. De keuzemogelijkheid is op grond van
een Europese verordening ingetrokken. Vanaf 1
juli 2010 zijn vrijgesteld:
• beroepsopleidingen voor zover verstrekt door
instellingen en zzp-ers die zijn opgenomen in
het RKBO (register kort beroepsonderwijs);
de duur van de opleidingen doet daarbij niet
ter zake.
• beroepsopleidingen door de uit de openbare
kassen bekostigde instellingen genoemd in
de bijlage van de Wet op het Hoger onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) of
bedoeld bij de Wet Educatie en Beroeps
onderwijs (WEB). Instellingen genoemd in
de bijlagen van de WHW zijn bijvoorbeeld
universiteiten en hogescholen; instellingen
bedoeld bij de WEB zijn bijvoorbeeld ROC’s
en vakinstellingen.
Onderwijs dat zich primair richt op het
bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden
in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld
lessen voor EHBO, BHV of voor het rijbewijs B)
valt niet onder het begrip beroepsopleiding.
Ook hobbycursussen zijn niet aan te merken
als beroepsopleidingen.
b	Algemeen vormend onderwijs.
Hiermee wordt bedoeld onderwijs dat inhoudelijk
overeenkomt met of soortgelijk is aan het
algemeen vormend onderwijs dat in het kader
van het wettelijk geregelde onderwijs wordt
verstrekt door aangewezen of erkende
instellingen. Hobbycursussen met een vrijetijds
karakter die dienen om vaardigheden in de
persoonlijke levenssfeer te verwerven (zoals een
cursus bloemschikken), vallen hier niet onder.
c	Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende
vorming aan personen jonger dan 21 jaar.
Hierbij is niet van belang of de ondernemer die
onderwijs verstrekt daarmee winst beoogt of
niet. Bij de beoordeling van de leeftijd wordt
het moment waarop de cursus begint als
peildatum genomen.
d	Bijlessen en tentamen- of examentrainingen
in het kader van wettelijk onderwijs.
e	Tot slot zij opgemerkt dat ook bepaalde nauw
met onderwijs samenhangende prestaties in
de vrijstelling kunnen delen. Deze regeling
is echter slechts onder zeer specifieke
voorwaarden van toepassing. Het ter
beschikking stellen van docenten aan een andere
onderwijsinstelling leidt in de praktijk nog al eens
tot discussies. Wordt niet aan de voorwaarden

voldaan, dan is het ter beschikking stellen van
de docenten belast met btw.
9. Organisaties zonder winstoogmerk
De diensten en daarmee nauw samenhangende
leveringen door werkgevers- en werknemers
organisaties, alsmede door organisaties van
politieke, godsdienstige, vaderlandslievende,
levensbeschouwelijke of liefdadige aard aan hun
leden tegen een statutair vastgestelde contributie.
De vrijstelling is uitsluitend van toepassing wanneer
met de prestaties geen winst wordt beoogd. Nader
is geregeld, dat wanneer exploitatieoverschotten
worden gegenereerd, deze niet mogen worden
uitgekeerd maar moeten worden aangewend voor
de instandhouding of verbetering van de prestaties.
10.	Koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden
Bepaalde diensten die worden verricht door
zelfstandige groeperingen van personen of
lichamen, die vrijgestelde prestaties verrichten
of die prestaties verrichten, waarvoor zij geen
ondernemer zijn. Het moet daarbij gaan om
prestaties die worden verleend aan hun leden en
welke rechtstreeks nodig zijn voor het verrichten
van voornoemde prestaties. Van de leden mag
echter slechts terugbetaling worden gevorderd
van het aandeel in de gezamenlijke uitgaven.
Voorts is vereist, dat geen ernstige verstoring
van concurrentieverhoudingen optreedt. Het ter
beschikking stellen van personeel is uitgezonderd
van de vrijstelling.
11. Fondswerving
Organisaties die zich bezig houden met verzorging
en verpleging, jeugdwerk, het verlenen van
diensten aan sportverenigingen of de leden
daarvan, leveringen en diensten van sociale of
culturele aard, het wettelijk geregelde onderwijs
of het verlenen van diensten als hiervoor onder
9 genoemd, kunnen een beroep doen op de
vrijstelling voor fondswervende activiteiten.
Op grond van deze vrijstelling zijn naast de
normale primaire vrijgestelde prestaties ook de
leveringen en diensten van bijkomstige aard ter
verkrijging van financiële steun voor de
betreffende organisatie vrijgesteld.
Voorwaarde is wel, dat de ontvangsten ter zake
van deze fondswervende leveringen niet meer
bedragen dan € 68.067 per jaar en dat de
ontvangsten voor fondswervende diensten niet
meer bedragen dan € 22.689 per jaar. Voor fonds
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wervende diensten door sportverenigingen
(bijvoorbeeld de opbrengst van reclameborden)
geldt een verhoogd vrijstellingsbedrag van
€ 31.765 per jaar in plaats van € 22.689 per jaar.
Niet-commerciële organisaties die zelf niet werkzaam
zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein, maar
die (mede) door de verkoop van goederen of door
het verrichten van diensten wel financiële steun
verlenen aan van btw vrijgestelde instellingen, die
wel werkzaam zijn op sociaal, recreatief of cultureel
terrein, mogen ook de vrijstelling voor fonds
wervende instellingen toepassen. Te denken hierbij
is aan steunstichtingen zoals de “Stichting vrienden
van de locale sportclub”. Aan deze goedkeuring
zijn enkele voorwaarden verbonden:
a	de verkoop van goederen en het verrichten van
diensten zijn gericht op “het publiek” en zijn
niet doorlopend of langdurig,
b	de verkoop en dienstverlening hebben het doel
een specifiek aangeduide, vrijgestelde of nietbelaste activiteit op sociaal, recreatief of
cultureel terrein te financieren,
c	het publiek is zich bewust van het in
onderdeel b bedoelde doel,
d	de begunstigde instelling zou ter zake van het
verrichten van de fondswervende prestaties zelf
ook een vrijstelling hebben kunnen toepassen.
De vrijstelling geldt dus alleen indien de door
de betreffende instelling verrichte fondswervende
activiteiten en de door derden verrichte fonds
wervende activiteiten samen niet meer bedragen
dan het vrijstellingsbedrag (zie hierboven).
3.4.2 | Kantineregeling
Voor verenigingen en stichtingen waarvan de
primaire activiteiten niet zijn belast, bestaat een
goedkeuring dat ook hun kantineactiviteiten buiten
de heffing van btw blijven indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1.	In de kantine mogen uitsluitend activiteiten
plaatsvinden die als normale nevenactiviteiten
van de desbetreffende vereniging of stichting
zijn aan te merken. Tot de niet-normale
nevenactiviteiten worden gerekend: het
openstellen c.q. het ter beschikking stellen van
de kantine voor activiteiten die ook qua tijdsduur
geen direct verband houden met de eigenlijke
activiteiten van de vereniging of stichting,
waaronder in het bijzonder begrepen de in de
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persoonlijke sfeer van derden c.q. individuele
leden gelegen evenementen zoals bruiloften,
feesten en jubilea.
2.	De hoofdactiviteiten van de vereniging of
stichting zijn vrijgesteld.
3	De kantineomzet mag niet meer bedragen dan
€ 68.067 per jaar per accommodatie.
4	Eventuele exploitatieoverschotten van de kantine
moeten worden aangewend voor de primaire
activiteiten van de vereniging of stichting.
Een vereniging of stichting waarvan de kantine
activiteiten op grond van de kantineregeling buiten
de heffing van btw blijven, heeft geen recht op
aftrek van btw op kosten die betrekking hebben
op de kantine.
De kantineregeling brengt met zich mee, dat een
vereniging of stichting in de heffing van btw moet
worden betrokken indien de kantineomzet in enig
jaar het hiervoor vermelde bedrag van € 68.067
overschrijdt. In de gevallen waarin deze overschrijding
redelijkerwijs niet was te voorzien, bestaat er geen
bezwaar tegen dat de kantineactiviteiten eerst met
ingang van het daarop volgende boekjaar in de
heffing van btw wordt betrokken.
Indien niet alle kantineactiviteiten zijn aan te merken
als normale nevenactiviteiten van de vereniging of
stichting (zie punt 1 hiervoor), is de kantineregeling
niet van toepassing. Dit hoeft er echter niet toe te
leiden, dat er dan over deze kantineomzet btw moet
worden afgedragen. Indien aan alle voorwaarden is
voldaan, kunnen deze kantineactiviteiten dan nog
als fondswervende activiteiten worden aangemerkt,
waarvoor de eerdergenoemde grens (zie paragraaf
3.4.1, punt 11) van € 68.067 geldt. In dat geval
mogen de gerealiseerde kantineomzet en de
opbrengsten uit fondswerving dus niet meer zijn
dan € 68.067 per jaar.
Indien de kantineomzet lager is dan € 68.067,
maar men tóch in de heffing van btw wenst te
worden betrokken, is dat mogelijk. Een dergelijke
keuze is wel definitief, in die zin dat het in de
toekomst niet meer mogelijk is om weer te kiezen
voor toepassing van de vrijstelling van de kantine
regeling. Op deze manier wordt voorkomen, dat er
iedere keer bij het minste of geringste wordt
overgestapt van de wet naar de kantineregeling
en andersom.

Overigens is voor sportverenigingen goedgekeurd,
dat indien zij voor hun eigenlijke activiteiten zijn
vrijgesteld, maar de kantine in de btw-heffing
wordt betrokken, zij btw mogen voldoen naar een
forfaitair vastgesteld percentage van (thans) 11%.
Dit percentage moet dan worden toegepast op
de totale kantineomzet, dat wil zeggen niet alleen
de omzet uit eten en drinken, maar ook de omzet
als gevolg van de verkoop van tabaksartikelen,
de exploitatie van speelautomaten etc. Bij dit laatste
dient te worden opgemerkt dat vanaf 1 juli 2008
de Wet op de kansspelbelasting is gewijzigd.
Hierdoor vallen bepaalde speelautomaten binnen
de kansspelbelasting (uitgezonderd automaten
uitsluitend ingericht voor het beoefenen van een
spel.) Deze opbrengst is vrijgesteld van btw. Deze
goedkeuring geldt echter alleen voor de normale
kantineopbrengsten, zoals hiervoor bedoeld onder
punt 1, en dus niet voor bruiloften en partijen en
andere activiteiten die geen direct verband houden
met de eigenlijke activiteiten van de vereniging.
3.4.3 | Gelegenheid geven tot sportbeoefening
door een separate rechtspersoon
Het is onder omstandigheden denkbaar, dat de
aanleg of bouw, dan wel de exploitatie van een
(nieuwe) sportaccommodatie wordt ondergebracht
in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting),
die los staat van de sportvereniging.
De sportvereniging zal dan de gelegenheid tot
sportbeoefening voor hun leden van deze separate
onderneming inkopen. Deze inkoop is onder bepaalde
omstandigheden belast tegen het verlaagde btwtarief (6%). Omdat deze ondernemer btw-belaste
prestaties verricht, heeft deze recht op aftrek van
btw. Dit heeft tot gevolg, dat de btw die drukt op
de kosten van deze ondernemer, zoals exploitatie
kosten, en ook op de aanleg- of bouwkosten van
een eventuele nieuwe accommodatie in aftrek
kan worden gebracht.
In zijn besluit van 15 februari 2005 geeft de
staatssecretaris toelichting op het gelegenheid
bieden tot sportbeoefening. Voor gelegenheid
geven tot sportbeoefening (belast tegen 6% btw)
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Essentieel is, dat in een accommodatie gelegenheid
wordt geboden tot actieve sportbeoefening. Bij
gelegenheid geven tot sportbeoefening is altijd

sprake van aanvullend dienstbetoon. Gedacht
kan worden aan het houden van toezicht op de
sportbeoefening, het beschikbaar stellen van
kleedkamers, douches, een horecagelegenheid,
alsook de terbeschikkingstelling van roerende
sportmaterialen. Het aanvullend dienstbetoon is
cruciaal en maakt het verschil tussen enerzijds het
gelegenheid geven tot sportbeoefening dat belast
is met 6% btw (en dat recht geeft op aftrek van
btw op de daarmee samenhangende kosten)
en anderzijds de vrijgestelde verhuur van een
onroerende zaak zonder aftrek van btw.
In de praktijk is het onderscheid tussen verhuur en
het bieden van de gelegenheid tot sportbeoefening
soms moeilijk te maken. Het is daarom aan te
bevelen om op voorhand met de Belastingdienst
af te stemmen, dat het verlaagde btw-tarief mag
worden gehanteerd.
Sportaccommodatie
Een sportaccommodatie is een onroerende zaak
die specifiek en permanent is ingericht voor het
geven van actieve sportbeoefening door de mens.
Sporten in de openbare ruimte (skaten op de
openbare weg of duiken in de Oosterschelde
bijvoorbeeld) geschiedt volgens de staatssecretaris
niet in een sportaccommodatie en valt niet onder
het verlaagde btw-tarief. Onder omstandigheden
kan het verlaagde btw-tarief ook gelden voor sport
in de openbare ruimte. Er moeten dan wel voldoende
aanvullende diensten gericht op de sportbeoefening
worden verricht. Het parcours van de Nijmeegse
Vierdaagse tezamen met de (tijdelijke) accommo
daties voor de wandelaars kwalificeerde als
accommodatie. Hof Leeuwarden oordeelde dat ook
een gemarkeerde deel van het openbare vaarwater
dat is gereserveerd voor zeil- en surfonderricht
kwalificeert als een sportaccommodatie. Het maakt
niet uit dat andere watersporters er - in strijd met
het goede gebruik - door heen kunnen varen.
Het verlaagde btw-tarief was van toepassing.
Actieve sportbeoefening
Of sprake is van actieve sportbeoefening moet
worden vastgesteld aan de hand van de maat
schappelijke opvattingen. Activiteiten die in het
algemeen als spel of vermaak worden beschouwd,
worden niet als sport aangemerkt. Zo wordt
lasergamen en dansen niet als sport aangemerkt;
wedstrijddansen echter weer wel.
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Financiële steun

4.1 | Sponsoring of schenking?
Ook verenigingen en stichtingen moeten zorgen voor de verwerving
van financiële middelen. Vaak zijn de beschikbare middelen niet
toereikend en doet de vereniging of stichting voor de realisatie van
een bepaalde activiteit, een evenement of een gebouw een beroep
op de financiële ondersteuning van bedrijven of particulieren.
Deze financiële ondersteuning kan in verschillende vormen worden
gegeven, zoals een bedrag in geld, gratis verzorgen van drukwerk
of de aankoop van bepaalde goederen tegen een “vriendenprijsje”.
In een aantal gevallen doet de vereniging of stichting iets terug voor
de gever. De naam van het bedrijf van de gever wordt vermeld op
bijvoorbeeld shirtjes of in brochures of de gever ontvangt vrijkaartjes.
Als het gaat om financiële ondersteuning worden de termen
“sponsoring” en “schenking” in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.
Het is belangrijk om bij financiële ondersteuning sponsoring te
onderscheiden van schenking. Aan sponsoring zijn namelijk andere
fiscale gevolgen verbonden dan aan schenkingen. Bij sponsoring
kan men te maken krijgen met 19% btw. Bij schenking is - behoudens
situaties van vrijstelling en/of kwijtschelding - schenkbelasting
verschuldigd. Het tarief van de schenkbelasting varieert en kan
oplopen tot 40%.

4.2 | Sponsoring
Sponsoring is een wederkerige overeenkomst, waarbij de ene partij
(de sponsor) zich verplicht een op geld waardeerbare prestatie te
leveren, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) zich
verplicht communicatiemogelijkheden te verschaffen die direct of
indirect uit zijn activiteiten voortvloeien.
Het kenmerk van “echte” sponsoring is de wederkerigheid. Dat wil
zeggen, bij echte sponsoring is er sprake van een “vergoeding voor
een tegenprestatie”. Tegenover de bijdrage van de sponsor staat
een tegenprestatie van de gesponsorde. Meestal is dit een vorm
van naamsvermelding (reclamedienst), maar de tegenprestatie
kan ook uit iets anders bestaan.
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Wanneer sprake is van sponsoring heeft dit fiscale
gevolgen voor zowel de sponsor als de gesponsorde.
Hieronder worden eerst de btw-gevolgen bij de
gesponsorde besproken, en vervolgens de
gevolgen voor de vennootschapsbelasting.
4.2.1 | Btw-gevolgen bij sponsoring
De gesponsorde verricht een “tegenprestatie”
(reclame maken, naamsvermelding etc.).
Wanneer de gesponsorde als ondernemer voor
de btw is aan te merken, moet hij over het
sponsorbedrag (de vergoeding voor de door
hem geleverde prestatie) btw in rekening brengen.
Hij moet een factuur uitreiken, waarin deze btw
wordt gespecificeerd en deze belasting aan de
fiscus afdragen.
Hiertegenover staat, dat hij de btw op de kosten
die hij voor gesponsorde activiteiten maakt
(bijvoorbeeld btw op drukkosten, shirtjes met
een logo etc.) in mindering kan brengen op de
af te dragen btw.
Voor de sponsor is de aan hem in rekening gebrachte
btw als voorheffing verrekenbaar voor zover hij btwbelaste prestaties verricht èn voor zover de tegen
prestatie niet in de consumptieve sfeer ligt. Is dit
laatste wel het geval (bijvoorbeeld bij verstrekking
van vrijkaartjes aan het personeel van de sponsor)
dan is de btw niet verrekenbaar bij de sponsor als
hij in totaal voor meer dan € 227 (exclusief btw)
per jaar aan consumptieve aanschaffingen uitgeeft
per relatie of per personeelslid. Sponsors die
uitsluitend of ten dele vrijgestelde prestaties
verrichten (bijvoorbeeld banken), kunnen de
omzetbelasting die de gesponsorde hen in rekening
brengt niet of slechts gedeeltelijk verrekenen.
4.2.2 | Wettelijke tegemoetkoming
Organisaties die in beginsel een van btw-vrijgestelde
hoofdactiviteit verrichten (amateursport
verenigingen), kunnen btw-plichtig zijn ter zake
van hun nevenactiviteiten. Als die nevenactiviteiten
zijn gericht op het verkrijgen van financiële steun bijvoorbeeld door het geven van naamsbekendheid
aan een sponsor - verleent de wetgever enige
tegemoetkoming. Deze nevenactiviteiten zijn ook
vrijgesteld van btw indien de ontvangsten ter zake
van diensten (waaronder sponsoring) niet meer
bedragen dan € 22.689 per jaar (voor amateur
sportverenigingen is dit € 31.765 per jaar).
Voor leveringen van goederen geldt daarnaast nog

48

een vrijstelling van € 68.067. Als deze grenzen in
enig jaar worden overschreden, worden deze
organisaties in de heffing van btw betrokken.
Hoewel de fiscus dit niet uitdrukkelijk kenbaar
heeft gemaakt, kan ervan worden uitgegaan,
dat wanneer als gevolg van bijzondere eenmalige
omstandigheden deze grens wordt overschreden
de heffing in het jaar van overschrijding achterwege
blijft. Indien in het volgende jaar zich opnieuw een
overschrijding voordoet, moet in dat jaar in ieder
geval btw worden betaald.
4.2.3 | Sponsoring in natura
Voor de sponsor lijkt het vaak voordeliger om
niet met geld maar met goederen te sponsoren.
Een sponsor die btw-plichtig is, kan immers op de
aanschaf van goederen de btw terugvorderen van
de fiscus. Vooral in de situatie dat de gesponsorde
persoon of instelling geen btw kan verrekenen,
lijkt hier een voordeel in te schuilen. Dat deze
aanspraak in werkelijkheid niet tot voordeel leidt,
moge uit het navolgende (op de werkelijkheid
gebaseerde) voorbeeld blijken.
Een zeiljacht doet van tijd tot tijd mee aan inter
nationale wedstrijden en heeft behoefte aan een
nieuwe zeiluitrusting: kosten € 50.000 inclusief
btw. De eigenaar van het jacht gaat op zoek naar
een sponsor en heeft succes. Hij komt met een
bedrijf overeen, dat hij het schip zal omdopen in de
naam het bedrijf dat de nieuwe zeiluitrusting gaat
bekostigen. De factuur voor de zeilen (in afgeronde
bedragen: € 42.017 plus € 7.983 btw) wordt
verstuurd naar het bedrijf, dat de btw op deze
factuur terugvordert van de fiscus. De zeiler heeft
aldus een nieuwe uitrusting; het bedrijf verbetert
haar naamsbekendheid en bespaart bovendien een
leuk bedrag aan btw in vergelijking met de situatie
waarin € 50.000 in contanten aan de zeiler zou
zijn gegeven. Tijdens een routineonderzoek door
de fiscus bij het bewuste bedrijf stuit men op de
factuur van de zeiluitrusting. Er lijkt niets aan de
hand. Er is immers geen sprake van een gift of
geschenk, aangezien er een duidelijk sponsoring
contract ligt. De aftrek van btw kan daarom niet
in gevaar komen. Toch wordt door de fiscus de
€ 7.983 aan btw nageheven. Na een procedure
tot bij onze hoogste rechterlijke instantie,
de Hoge Raad, wordt de fiscus in het gelijk gesteld.
De redenering is als volgt. Het bedrijf heeft de
zeiluitrusting betaald en vervolgens doorgeleverd
aan de eigenaar van het jacht. Het bedrijf heeft

daarvoor in de plaats reclame gekregen. Uit de
afspraak tussen het bedrijf en de zeiler leidt de
Hoge Raad af, dat het bedrijf zeilen heeft geleverd
ter waarde van € 50.000; dit is namelijk de waarde
die aan de reclame moet worden toegekend. Over
de levering van de zeilen ter waarde van € 42.017
(exclusief btw) moet daarom door het bedrijf weer
19% - is € 7.983 - aan btw in rekening worden
gebracht en door het bedrijf worden afgedragen.
Per saldo is men weer evenveel verschuldigd als
het bedrag aan btw dat op de factuur van de zeilen
was afgetrokken.
Een soortgelijke situatie deed zich voor bij een
sponsor die voor een niet btw-plichtige amateur
sportvereniging nieuwe shirts, broeken, schoenen
en trainingspakken met reclame kocht.
De moraal van het verhaal is duidelijk. Indien een
persoon of instelling die geen btw kan verrekenen,
wordt gesponsord, is er geen btw-voordeel te
behalen door de inkomende facturen op naam van
de sponsor te laten zetten. De in aftrek gebrachte
btw zal de sponsor weer verschuldigd zijn wegens
de levering of het ter beschikking stellen van het
aangekochte materiaal.
4.2.4 | Gevolgen voor de vennootschapsbelasting
van sponsoring
In zijn algemeenheid kunnen twee mogelijke situaties
worden onderscheiden:
1.	afgezien van de sponsorinkomsten is de
stichting/vereniging op grond van haar
werkzaamheden en inkomstenstructuur
integraal vennootschapsbelastingplichtig,
omdat zij een onderneming drijft,
2.	afgezien van de sponsorinkomsten is de
stichting/vereniging op grond van haar
werkzaamheden en inkomstenstructuur
niet vennootschapsbelastingplichtig,
omdat zij geen onderneming drijft.
Ad 1 Vennootschapsbelastingplichtig
In dit geval lijdt het weinig twijfel, dat als de
stichting/vereniging sponsorinkomsten ontvangt,
deze belast zijn met vennootschapsbelasting.
De sponsorinkomsten kunnen dan namelijk geacht
worden op te komen in de ondernemingssfeer.
Ad 2 Niet-vennootschapsbelastingplichtig
Als de stichting/vereniging sponsorinkomsten

verwerft, doet zich de vraag voor, of zij door dit
enkele feit vennootschapsbelastingplichtig kan
worden. Anders gezegd: of het aangaan van
sponsorovereenkomsten (het verrichten van
“reclamediensten” tegen vergoeding) een
onderneming vormt. Het is een feit, dat veel
organisaties, vooral sportorganisaties, sponsor
inkomsten ontvangen en ook dat veel van deze
organisaties hiervoor niet in de vennootschaps
belasting worden betrokken. Onduidelijk is, of dit
berust op een bewuste standpuntbepaling van de
fiscus. Er wordt wel aangenomen, dat sponsoring
sec niet tot vennootschapsbelastingplicht leidt bij
sportorganisaties. Als dit waar is, zal dit naar ons
idee zeker dienen te gelden voor andersoortige
organisaties, bijvoorbeeld culturele instellingen.
Niet te ontkennen valt, dat sponsoring berust op
prestaties die rechtstreeks tegenover elkaar staan
(reclamedienst tegenover een vergoeding);
oftewel deelname aan het maatschappelijk
ruilverkeer. Bovendien lijkt het op het eerste
gezicht niet irreëel om te stellen, dat dit ook naar
zijn aard als een onderneming zou kunnen worden
aangemerkt. Hier kan echter tegenover worden
gesteld, dat “sponsoring” als zelfstandige onder
nemingsactiviteit praktisch ondenkbaar is en ook
niet voorkomt, zowel van de kant van de sponsor
als van de gesponsorde. Met andere woorden:
sponsoring is nooit meer dan een “nevenactiviteit”
en daarom zou wellicht kunnen worden gesteld,
dat het naar zijn aard juist géén ondernemings
activiteit vormt. Niettemin kan naar ons oordeel
niet worden uitgesloten, dat de fiscus met succes
zal kunnen stellen, dat sponsorinkomsten sec tot
vennootschapsbelastingplicht leiden. Dat dit
wellicht nog niet op grote schaal is gebeurd, is geen
reden om aan te nemen dat de risico’s beperkt zijn.

4.3 | Schenkbelasting; algemeen
Als bij financiële steun geen sprake is van een
bijdrage of een te lage bijdrage voor een tegen
prestatie, is veelal wel sprake van een bijdrage uit
vrijgevigheid ofwel van een schenking of van een
(andere) gift.
4.3.1 | Gift
In het Burgerlijk Wetboek wordt uitgegaan van een
ruim begrip “gift”. Een gift is iedere handeling die
ertoe strekt, dat degene die de handeling verricht
een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt.
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Verder is vereist, dat de begiftigde ten minste aan
spraak moet kunnen maken op een hem toegezegde
bevoordeling. Hierdoor is een herroepelijke
begunstiging bij een levensverzekering geen gift.
Een voorbeeld van een gift is de verkoop van een
sterrenkijker met een waarde van € 100.000 aan
een sterrenwachtstichting voor € 20.000.
4.3.2. | Schenkingsovereenkomst
Het begrip “schenking” wordt in het Burgerlijk
Wetboek gebruikt voor de in artikel 7:175 BW
genoemde overeenkomst van schenking. Dit artikel
bepaalt: “Schenking is de overeenkomst om niet,
die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker,
ten koste van eigen vermogen de andere partij,
de begiftigde, verrijkt.” Iedere overeenkomst met
deze strekking valt onder de definitie. Men kan daarbij
bijvoorbeeld denken aan de kwijtschelding van een
schuld die als een afstand van recht moet worden
opgevat. Afstand van recht geschiedt volgens het
Burgerlijk Wetboek door een overeenkomst. Men kan
ook denken aan een overeenkomst op grond waarvan
een partij van bepaalde verplichtingen wordt bevrijd
(een zogenoemde liberatoire overeenkomst).
In ruime zin valt het begrip “schenking” onder het
begrip “gift” dat in het vorige onderdeel is genoemd.
Voor de geldigheid van een schenkingsovereen
komst is geen notariële akte vereist. Een beperkte
uitzondering geldt voor de zogenoemde schenking
ter zake des doods. Dit is de schenking met als
strekking, dat zij pas na het overlijden van de
schenker zal worden uitgevoerd en tijdens het
leven van de schenker niet wordt uitgevoerd. Op dit
type schenkingen wordt hier niet nader ingegaan.
Verder geldt, dat schenkingen ook herroepelijk
kunnen zijn. Tevens geldt de regel, dat de bepalingen
over de schenkingsovereenkomst zoveel mogelijk
van overeenkomstige toepassing zijn op giften.
4.3.3 | Renteloos lenen
Ook bij een geldlening zonder rente of tegen een te
lage rente kan – voor zover hier van belang -een gift
aanwezig zijn. Of dan sprake is van een gift, hangt
af van de concrete leningsvoorwaarden, zoals van
de vraag of de lening direct opeisbaar is en of de
debiteur ook daadwerkelijk kan overgaan tot feitelijke
terugbetaling van de lening.
4.3.4 | Vrijgevigheid
Het essentiële element bij elke gift is het element
van de vrijgevigheid. Een organisatie of een persoon
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wordt bevoordeeld, omdat dit de bedoeling is van
de schenker (omdat de schenker de bevoordeling
wil). Een onbewuste bevoordeling is dan ook geen
gift (althans niet in fiscale zin). De aanwezigheid
van enig eigen belang hoeft de vrijgevigheid niet in
de weg te staan. Ook wanneer een bedrijf handelt
uit eigen belang (bijvoorbeeld omdat het zakelijk
gezien niet kan achterblijven of omdat het hoopt op
een mooie order etc.), kan er sprake zijn van een gift.
Sponsoring en gift gaan in de praktijk vaak samen.
Er is bijvoorbeeld een echte sponsorovereenkomst
waarbij een bedrijf een orkestvereniging een
bepaald bedrag toezegt onder de verplichting
voor de orkestvereniging een aantal toegangs
kaarten aan het bedrijf uit te reiken. Wanneer btw
verschuldigd is, wordt dit geheven over de
vergoeding. Ook wanneer de sponsor een relatief
hoge vergoeding betaalt voor de toegangskaarten
van het orkest wordt toch btw berekend over het
totale bedrag van de vergoeding. Is het toegezegde
bedrag echter vanwege een bewuste bevoordelings
bedoeling hoger dan de werkelijke waarde van
de toegangskaartjes, dan houdt de sponsor
overeenkomst tegelijkertijd een gift in. Over de
vergoeding voor de toegangskaartjes moet btw
worden afgedragen (ervan uitgaande dat de
orkestvereniging ondernemer is voor de btw en
niet onder een vrijstelling valt). Over de waarde
van de gift is de orkestvereniging schenkbelasting
verschuldigd (behoudens de toepassing van een
vrijstelling of kwijtschelding).

4.4 | Schenkbelasting; gevolgen voor
de begiftigde
In de Successiewet 1956 is bepaald, dat onder het
begrip “schenking” de gift in civielrechtelijke zin
begrepen is. Anders dan in het burgerlijk recht
spreekt de fiscale wetgever dus niet alleen over een
schenking bij de in het burgerlijk recht als zodanig
aangeduide overeenkomst, maar bij iedere gift in
civielrechtelijke zin.
Schenkbelasting is verschuldigd als de schenker op
het moment van de schenking in Nederland woont
of is gevestigd. De geëmigreerde Nederlander die
binnen tien jaar nadat hij Nederland metterwoon
heeft verlaten een schenking doet, wordt geacht
ten tijde van de schenking in Nederland te wonen.
Voor niet-Nederlanders die naar elders verhuizen,

geldt een termijn van één jaar. De schenkbelasting
wordt geheven van de begiftigde.

deze schenkingen geacht door één persoon te
zijn gedaan.

4.4.1 | Waarde waarover schenkbelasting
wordt geheven
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde
van de schenking. Bij een schenking in natura,
bijvoorbeeld een schilderij, is de waarde in het
economisch verkeer – in het algemeen de verkoop
waarde – op de datum van de schenking bepalend.
Deze waarde kan “minnelijk” worden vastgesteld.
De fiscus en de begiftigde wijzen dan ieder een
taxateur aan en beide taxateurs stellen vervolgens
samen de waarde vast.

Absolute vrijstellingen
Bij een absolute vrijstelling is er geen schenk
belasting verschuldigd. Het gaat dan bijvoorbeeld
om schenkingen gedaan door de koningin, leden
van het koninklijk huis, de staat, de provincie of
een gemeente.

Aandacht verdient ook de waardebepaling van
de schenking van een periodieke gift. De schenk
belasting wordt niet jaarlijks geheven over het
bedrag dat de begiftigde ontvangt, maar over de
contante waarde van de termijnen op het moment
van de toekenning. Deze waardering gaat volgens
een in de wet neergelegde formule.
4.4.2 | Tarief
Het schenkbelastingtarief voor schenkingen aan
rechtspersonen bedraagt in beginsel 30% tot 40%.
Voor schenkingen aan instellingen van algemeen
nut geldt een algehele vrijstelling. Voorwaarde
daarbij is, dat aan de verkrijging geen opdracht
verbonden is welke aan de verkrijging het karakter
ontneemt van te zijn gedaan in het algemeen belang.
Dit geldt mutatis mutandis ook voor de sociaal
belang behartigende instellingen. Zie ook hierna
onder vrijstellingen.
4.4.3 | Vrijstellingen
Er zijn – voor zover hier van belang - zogenoemde
“voetvrijstellingen” en “absolute vrijstellingen”.
Bij voetvrijstellingen is een bepaald bedrag
vrijgesteld, ongeacht de hoogte van de schenking.
Met andere woorden: de vrijstelling vervalt niet
indien de waarde van de schenking meer bedraagt
dan het vrijgestelde bedrag.
Voetvrijstelling
De algemene voetvrijstelling voor de schenkbelasting
bedraagt € 2.012. Om te beoordelen of men voor
de algemene voetvrijstelling in aanmerking komt,
moeten de schenkingen die in een kalenderjaar
door dezelfde schenker zijn gedaan, bij elkaar
worden opgeteld. Als echtgenoten ieder een
schenking doen aan dezelfde instelling worden

Wanneer de schenker kwalificeert als een instelling
als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, Wet
inkomstenbelasting 2001 (een zogenoemde
algemeen belang beogende instelling) en deze
instelling een schenking doet, geldt bij de
verkrijger een vrijstelling, mits de schenking
geheel of nagenoeg geheel is verricht in het
algemeen belang.
Voor schenkingen aan een instelling als bedoeld in
artikel 6.33, onderdeel b, Wet inkomstenbelasting
2001 geldt eveneens een algehele vrijstelling, mits
aan de schenking niet een opdracht is verbonden
welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van
te zijn geschied in het algemeen belang. Dit geldt
ook voor een sociaal belang behartigende instelling
(waarbij aan de verkrijging geen opdracht is
verbonden die het sociale karakter aan de
verkrijging ontneemt).

4.5 | Algemeen nut beogende instellingen
Zoals hiervoor al gezegd, geldt voor de schenk
belasting een algehele vrijstelling voor schenkingen
die worden verkregen door in Nederland gevestigde
instellingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b,
Wet inkomstenbelasting 2001 (algemeen nut
beogende instellingen). Voorwaarde is wel, dat aan
de verkrijging niet een opdracht is verbonden die
aan de verkrijging het karakter ontneemt, dat deze
is geschied in het algemeen belang.
Om als algemeen nut beogende instelling te worden
aangemerkt, moet zijn voldaan aan de eisen die
artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 stelt:
• Er moet sprake zijn van een instelling (dat wil
zeggen een zelfstandige duurzame organisatie).
• De instelling is voor wat betreft doel en feitelijke
werkzaamheden een kerkelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke
of het algemeen nut beogende instelling.
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•

De instelling is gevestigd in lidstaat van de
Europese Unie (waartoe ook Nederland behoort),
Aruba, Curacao, St. Maarten, op de BES-eilanden
of in een bij Ministeriële regeling aangewezen
mogendheid,. De instelling kan ook in een andere
staat gevestigd zijn. In dat geval moet wel aan
nadere voorwaarden worden voldaan. Hiermee is
beoogd een om het voorheen bestaande verschil
in behandeling tussen binnenlandse en (bepaalde)
buitenlandse algemeen nut beogende instellingen
op te heffen.

Slechts die algemeen nut beogende instellingen die
door de inspecteur bij een voor bezwaar vatbare
beschikking als zodanig zijn aangewezen, kwalificeren
voor de diverse fiscale faciliteiten, zoals de vrijstelling
schenkbelasting. Het hebben van een beschikking
is daarmee een constitutief vereiste voor de status
van algemeen nut beogende instelling.
In een uitvoeringsregeling heeft de staatsecretaris
van Financiën de voorwaarden neergelegd die de
Belastingdienst hanteert voor het afgeven van
een beschikking aan een algemeen nut beogende
instelling. Belangrijke voorwaarden die in de
uitvoeringsregeling zijn opgenomen, zijn onder meer:
• het verbod op het maken van winst;
• het niet-betalen van andere vergoedingen aan
bestuurders van de instelling dan (niet boven
matige) vergoedingen van onkosten en
vacatiegelden;
• het verbod op het aanhouden van een groter
vermogen dan redelijkerwijs nodig om de doel
stelling van de instelling te verwezenlijken;
• het opstellen van een actueel beleidplan;
• het voeren van een zodanige administratie dat
daaruit kan worden afgeleid dat de instelling
voldoet aan alle voorwaarden.
4.5.1 | Algemeen nut
Het begrip “algemeen nut” of “algemeen belang”
moet worden geplaatst tegenover het individueel,
particulier belang. Vereist is dat het doel en de
werkzaamheden rechtstreeks het algemeen belang
raken en niet slechts zijn gericht op een particulier
belang, ook al gaat daar zijdelings een gunstige
werking ten algemene nutte van uit. Als het primair
gaat om het behartigen van de belangen van een
beperkte groep personen - bijvoorbeeld de leden
van een vereniging - is er veelal geen sprake van
een algemeen belang. Het feit dat bepaalde
groepen of personen meer van een bepaalde
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activiteit profiteren, hoeft echter niet te verhinderen,
dat de instelling die de voorziening aanbiedt als
algemeen nut beogend wordt gekwalificeerd.
Een stichting tot bevordering van de studie van het
Achterhoekse dialect kan toch een algemeen nut
beogende instelling zijn, ook al zal slechts een
beperkte groep personen direct belang hebben bij
deze studie.
De grens tussen particulier belang en algemeen
belang is vaak moeilijk te trekken en er zijn vele en
diverse rechterlijke uitspraken op dit punt. Zo zijn
er verschillende uitspraken, waarin sport- en
gezelligheidsverenigingen, sociëteiten, filatelisten
verenigingen etc. niet als algemeen nut beogende
instelling werden aangemerkt. Ook sportverenigingen
die zich primair richten op de bevordering van sport
door hun leden werden niet als algemeen nut
beogend aangemerkt. Een muziekvereniging die
tot doel had muziekbeoefening in Nederland te
bevorderen, werd daarentegen wel als algemeen
nut beogende instelling aangemerkt.
Het is mogelijk, dat een instelling een nobel doel
nastreeft, maar dat dit toch niet leidt tot de beoogde
kwalificatie als algemeen nut beogend. Een stichting
die als doelstelling had het mogelijk maken van
sportbeoefening door mindervaliden raakte volgens
de rechter niet rechtstreeks het algemene belang,
zij het dat dit algemene belang wel zijdelings bij de
activiteiten betrokken kon zijn.
De instelling dient geheel of nagenoeg geheel het
algemeen nut te beogen (dat wil zeggen voor 90%
of meer; in de praktijk wordt dit de 90%-voorwaarde
genoemd). Hoe dit moet worden gemeten en welke
factoren daarbij van belang zijn is niet helemaal
duidelijk. Hierover zijn in de praktijk dan ook veel
discussie met de Belastingdienst; zie ook hieronder
paragraaf 4.5.2.
Een instelling die tot doel heeft de ondersteuning
van een andere instelling, die op haar beurt een
algemeen belang beoogt, kan worden geacht zelf ook
een algemeen belang na te streven (steunstichting).

4.5.2 | Commerciële activiteiten
Het ontplooien van commerciële activiteiten hoeft de
kwalificatie als algemeen nut beogende instelling op
zichzelf niet in de weg te staan. De Belastingdienst
stelt zich wat dit betreft de laatste paar jaren
echter steeds kritischer op. De discussies (en

meningsverschillen) hierover met de Belastingdienst

spitsen zich vaak toe op de vraag of alleen moet
(c.q. hoeft te) worden gekeken of 90% of meer
van de bestedingen van de instellingen ten behoeve
van de doelstelling wordt gedaan (‘doeluitgaven’)
of dat ook moet worden gekeken naar de manier
waarop de gelden de doelstelling worden
gegenereerd (de inkomstenkant). Hoe dan ook,
wanneer de commerciële activiteiten slechts
nevenactiviteiten zijn, bijvoorbeeld een kerkbestuur
dat een veiling houdt, of wanneer de commerciële
activiteiten slechts de ideële doelstelling bevorderen,
bijvoorbeeld de verkoop van koffie uit de derde
wereld met als doel uit de opbrengst hulp aan de
derde wereld te geven, kan de instelling naar ons
oordeel toch als algemeen nut beogend worden
aangemerkt. Als het ideëel doel geheel opgaat in
commerciële activiteiten kan dit anders liggen.
Wanneer de doelstelling ideëel is, maar de enige
activiteit commercieel is, kan dit aan de orde zijn.
4.5.3 | Sociaal belang behartigende instelling
Vanaf 1 januari 2010 geldt een vrijstelling voor
de heffing van schenk-en erfbelasting voor de
zogenaamd sociaal belang behartigende instelling
(sbbi). Dit zijn instellingen die een particulier
belang dienen, maar daarnaast ook een sociaal
belang behartigen. Het gaat om activiteiten voor
en met mensen, waaraan grote maatschappelijke
waarde kan worden toegekend omdat daarmee
sociale cohesie wordt bevorderd.
Ook een sbbi moet aan een aantal voorwaarden
voldoen:
• zowel statutair als uit de feitelijke werkzaam
heden moet de behartiging van een sociaal
belang blijken,
• de instelling moet niet vennootschapsbelasting
plichtig zijn, of hiervan zijn vrijgesteld,
• de instelling moet gevestigd zijn in een lidstaat
van de Europese Unie (waartoe ook Nederland
behoort), Aruba, Curacao, St. Maarten, op de
BES-eilanden of in een bij Ministeriële regeling
aangewezen mogendheid,
• aan de verkrijging mag geen opdracht verbonden
zijn die het sociale karakter aan de verkrijging
ontneemt.
Voorbeelden van sbbi’s zijn amateursport
verenigingen, niet-commerciële dorpshuizen,
buurtverenigingen, carnavalsverenigingen, etc.
Attentiepunt is dat schenkingen door een sbbi niet

zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Schenkingen
aan een sbbi zijn slechts aftrekbaar in de
inkomstenbelasting wanneer de sbbi een vereniging
met tenminste 25 leden is, die niet is onderworpen
aan de heffing van vennootschapsbelasting.

4.6 | Kwijtschelding van schenkbelasting
Op verzoek kan de minister van Financiën gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van schenkbelasting geven
(artikel 67, Successiewet 1956).
Voor schenkingen die ten algemene nutte zijn en
die aan een bepaald tijdstip of aan een bepaalde
gebeurtenis zijn gebonden, kan kwijtschelding
worden gevraagd. In een aanschrijving heeft de
staatssecretaris aangegeven welke situaties
hieronder kunnen vallen. Zo moet er een bijzondere
aanleiding voor de schenking bestaan. Bijvoorbeeld
een bijzonder jubileum, een ramp, het stichten of
restaureren van een bijzonder gebouw zoals een
kerk of een concertzaal etc. Bij jubilea moet het
gaan om een veelvoud van 25 jaar en moeten de
schenkingen zijn gedaan binnen een periode van
een jaar, binnen welk jaar ook het jubileum valt.
Een kwijtschelding op grond van deze bepaling
werd bijvoorbeeld verleend voor “de Stichting
gouden huwelijk prinselijk paar”. Bij de stichting
van een bijzonder gebouw moet het om een
concreet bepaald pand gaan. Ook een ingrijpende
renovatie kan hieronder vallen. Voorbeelden zijn
de bouw van een drijvend museum en de renovatie
van een synagoge of concertzaal.
Het moet gaan om een onmiddellijke behoefte
aan geld. Wordt de schenking gedaan als aflossing
op een langlopende lening, dan geldt de kwijt
scheldingsmogelijkheid niet.
Verder moet aan de inspecteur een zogenoemde
“actieperiode” worden gevraagd. Alleen schenkingen
binnen deze actieperiode komen voor kwijtschelding
in aanmerking. Het geld moet geheel voor het
beoogde doel worden aangewend. De feitelijke
werkzaamheden van de begiftigde moeten in over
eenstemming zijn met de doelstelling en er mag geen
wijziging in de doelstelling van de begiftigde komen.
Schenking in de vorm van periodieke giften kunnen
onder bepaalde voorwaarden eveneens onder de
kwijtschelding vallen.
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4.7 | Donateurs
Veel instellingen hebben donateurs. Soms vormen
de donateurs een aparte stichting, zoals “de
vriendenkring van het museum”.
Doorgaans is de bijdrage van de donateur een
schenking. De donateur ontvangt meestal geen op
geld waardeerbare tegenprestatie. Als de donateur
wel op geld waardeerbare zaken krijgt, zoals een
catalogus, een vrijkaartje etc., wordt het lastiger.
Dan moet worden gekeken naar de reden van de
bijdrage. Heeft de donateur zijn bijdrage specifiek
gegeven met het oog op deze tegenprestatie of
heeft hij gegeven, omdat hij de instelling
bevoordelen wil? Is er een rechtstreeks verband
tussen de bijdrage en de tegenprestatie die de
donateur ontvangt, dan kan omzetbelasting
verschuldigd zijn. Is dit verband er niet,
bijvoorbeeld omdat de tegenprestatie onbekend
is of omdat slechts uit vrijgevigheid is gehandeld,
dan is naar onze mening sprake van een gift.

Juni 2011
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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Als u bestuurder wordt bij een vereniging of stichting, gaan uw
gedachten over het algemeen uit naar hoe u deze functie wilt
vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij eventuele persoonlijke
aansprakelijkheid. Toch staat de bestuurdersaansprakelijkheid de
laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. Bekende voorbeelden
als Ceteco, Worldonline en Ahold vormen slechts het topje van de
ijsberg. Niet alleen bestuurders van grote beursgenoteerde onder
nemingen worden aangesproken. Ook binnen het MKB en bij nonprofit organisaties, waaronder verenigingen en stichtingen, komen
claims steeds vaker voor. Het bestuurderschap is een verantwoordelijke
functie. U neemt beslissingen die soms anders kunnen uitpakken dan
gedacht. Derden die hierdoor financieel nadeel lijden, kunnen u als
bestuurder hiervoor aansprakelijk stellen. Dergelijke claims kunnen
flink in de papieren lopen. Gelukkig leidt in veel gevallen de eerste de
beste misstap niet tot bestuurdersaansprakelijkheid. De wet stelt
hieraan namelijk strenge eisen, al zijn deze niet altijd even eenduidig.
Het is dan ook van belang dat u zich hierover laat informeren, om
zodoende te weten waar de grenzen van goed bestuur liggen. Met
deze uitgave willen wij u daarvoor duidelijke handvatten aanreiken,
zodat u kunt signaleren in welke situaties er mogelijk sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid. En nog belangrijker: zodat u weet hoe
u aansprakelijkheid kunt voorkomen. Mocht u vragen hebben over
de inhoud van deze uitgave, of hierover nader van gedachten willen
wisselen, dan nodigen wij u van harte uit met ons contact op te nemen.

Juni 2011
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Inleiding bestuur

Zonder drank geen kater en zonder bestuurder geen bestuurders
aansprakelijkheid. Alvorens in te gaan op de mogelijke aansprakelijkheid
van een bestuurder is het goed het bestuurderschap nader te belichten.
Wat wordt er eigenlijk van een bestuurder verwacht? Wie kunnen er
bestuurder worden? En welke eisen kunnen er aan een bestuurder worden
gesteld? Deze vragen komen onder meer aan bod in dit hoofdstuk.

1.1 | Bestuur en taken
Een van de grootste vindingen in het recht is die van de
rechtspersoon. Stichtingen en verenigingen zijn net als de besloten en
naamloze vennootschap rechtspersonen. Deze constructie maakt het
mogelijk dat samenwerkingsverbanden bij wisselende samenstelling
van leden zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen.
Een rechtspersoon heeft namelijk net als een mens van vlees en
bloed rechten en verplichtingen en een eigen afgescheiden vermogen.
Deze rechten kan hij afdwingen zoals een natuurlijk persoon dat kan
en aan de plichten kan hij worden gehouden. Zo kan een rechtspersoon
zelfstandig contracten aangaan, personeel aannemen, inventaris
aanschaffen en een pand huren. Het grote verschil tussen privépersonen
en rechtspersonen zit echter in het feit dat laatstgenoemden bij het
aangaan van deze handelingen afhankelijk zijn van natuurlijke personen
die deze handelingen namens hen verrichten. De wet en de statuten
van de rechtspersoon bepalen wie er primair met de taak van het
handelen namens de rechtspersoon is belast. Dat is in beginsel het
bestuur. Zonder bestuurders kan de rechtspersoon niet deelnemen
aan het economisch verkeer en ontstaat er een stuurloze situatie.
Het vertegenwoordigen is dan ook een belangrijke bestuurstaak.
Er zijn uiteraard meer bestuurstaken.
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Bestuurstaak
In de wet staat dat een bestuurder zijn taak ‘naar
behoren’ moet uitvoeren. Indien een bestuurder
hierin tekortschiet, kan hij hiervoor persoonlijk
aansprakelijk worden gehouden. Om te kunnen
inschatten wanneer er sprake is van bestuurders
aansprakelijkheid, is het van belang te weten wat de
bestuurstaak allemaal omvat en hoe deze dient te
worden uitgevoerd. In de wet staat de taak van het
bestuur omschreven als het besturen van de rechts
persoon. Meer dan deze weinig verhelderende
definitie is in de wet niet over de bestuurstaak
uitgewerkt. Om erachter te komen wat onder
‘besturen’ wordt verstaan, moet worden gekeken
naar alle relevante wet- en regelgeving over de
bestuursfunctie. Daaruit blijkt dat naast het vertegen
woordigen van de organisatie, de bestuurstaak ook
het financiële beheer over het vermogen van de
organisatie behelst. Het bestuur is namelijk wettelijk
verplicht een boekhouding bij te houden en na afloop
van elk boekjaar een jaarrekening op te maken en
hierover verslag uit te brengen. Een andere bestuur
staak is het voorbereiden van de besluitvorming
en (bij verenigingen) het bijeenroepen van de
algemene ledenvergadering. Ook bestaat de taak
van het bestuur uit het voeren van de dagelijkse
leiding over de rechtspersoon.
Grenzen
De wet stelt ook grenzen aan de bevoegdheden van
het bestuur. Zo zijn bestuurders van een stichting
of vereniging – tenzij de statuten daar uitdrukkelijk
toestemming voor geven – niet bevoegd tot het
kopen van een onroerende zaak of de vereniging of
stichting als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te
verbinden voor een schuld van een derde. Naast de
wet kunnen ook de statuten van de rechtspersoon
bepalingen bevatten die de bevoegdheden en
verplichtingen van het bestuur uitbreiden of juist
beperken. Zo kunnen de statuten bepaalde
bestuurstaken aan andere organen dan het bestuur,
bijvoorbeeld de raad van commissarissen, opdragen.
Ook kan in de statuten zijn geregeld dat bepaalde
bestuursbeslissingen de goedkeuring behoeven van
een ander orgaan. Het moge dan ook duidelijk zijn
dat de bestuurstaak een breed scala aan activiteiten
omvat en in beginsel geen duidelijk afgebakend
geheel is. Steeds zal gekeken moeten worden
naar de relevante wet- en regelgeving, alsmede
de stichtings- of verenigingsstatuten om in ieder
specifiek geval de bestuurstaak exact te kunnen
vaststellen.
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Doelstelling
Algemeen kan worden gesteld dat het bestuur
inhoudelijk tot taak heeft alles te doen wat nodig
is om de stichting of vereniging gezien haar
doelstelling en activiteiten goed te laten
functioneren. Het is aan het bestuur hier door
middel van beleid vorm aan te geven. Het in de
statuten opgenomen doel speelt dan ook een
belangrijke rol. Het bestuur zal zich in zijn beleid
en handelen op dit doel dienen te richten.
Bestuurshandelingen die het stichtings- of
verenigingsdoel overschrijden kunnen worden
gezien als wanbeheer, waarbij de gewraakte
handelingen onder omstandigheden ongeldig
kunnen worden verklaard. Zo zal bijvoor beeld
het bestuur van een schaakclub niet gerechtigd
zijn om over te gaan tot de aanschaf van een
zweefvliegtuig. Doet het bestuur dit wel, dan
berokkent het mogelijk schade aan de vereniging
en handelt het hiermee onrecht matig. Voor de
schaakclub bestaat dan eventueel nog wel de
mogelijk heid de schade te beperken door de
bestuurshandeling ongeldig te verklaren, ofwel te
vernietigen. Een voorwaarde hierbij is wel dat de
wederpartij ervan op de hoogte was dat het bestuur
met de aanschaf van het vliegtuig zijn boekje te
buiten ging.

De wet legt een aantal duidelijke taken op aan
bestuurders van een stichting of vereniging.
Het betreft onder meer de volgende taken:
• het vertegenwoordigen van de organisatie
naar buiten toe,
• het bijhouden van een boekhouding en het
gedurende zeven jaar bewaren hiervan,
• het vertegenwoordigen van de
rechtspersoon naar buiten toe,
• het inschrijven van de rechtspersoon in het
handelsregister,
• het voorbereiden van de besluitvorming.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur heeft bij het uitoefenen van zijn taak
een grote mate van zelfstandigheid en is vrij het
bestuursbeleid naar eigen inzicht uit te oefenen.
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, worden de grenzen
van het bestuur strikt genomen enkel beperkt door
de wet en de statuten. Daarbinnen is het bestuur
vrij zijn taak uit te voeren. De veelgehoorde
opmerking dat de ledenvergadering de ‘hoogste

macht’ is binnen een vereniging is dan ook slechts
gedeeltelijk waar. Het bestuur dient weliswaar
rekenschap en verantwoording aan de leden
vergadering af te leggen en de vergadering heeft
de macht het bestuur naar huis te sturen, maar zij
kan geen rechtstreekse invloed uitoefenen op de
wijze waarop aan het bestuursbeleid gestalte wordt
gegeven. In de rechtspraak is ook bevestigd dat het
bestuur bij het uitoefenen van zijn taak geen
rechtstreekse bemoeienis van de ledenvergadering
of andere organen hoeft te dulden. Anders gezegd:
de ledenvergadering mag niet op de stoel van het
bestuur gaan zitten. Overigens kan het natuurlijk
wel zo zijn dat de statuten bepalen dat belangrijke
bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring
van de ledenvergadering behoeven. Op deze wijze
kan de ledenvergadering meer grip houden op de
handelwijze van het bestuur. Bij de stichting,
waar geen ledenvergadering bestaat, ligt dit anders.
Bij ernstige twijfel omtrent het naleven van de wet
of de statuten kan het Openbaar Ministerie het
stichtingsbestuur ter verantwoording roepen.
Het uitgangspunt blijft echter dat het bestuur een
grote vrijheid heeft bij het uitoefenen van zijn
bestuurstaak. De keerzijde hiervan is dat op het
bestuur de grote verantwoordelijkheid rust deze
taak naar behoren uit te voeren.
Behoorlijke taakvervulling
De wet bepaalt dat een bestuurder jegens de
rechtspersoon verplicht is zijn taak naar behoren
te vervullen. Dat betekent onder meer dat deze
zijn werk moet doen zoals degenen die hem
benoemden mogen verwachten. De voorzitter
van een sportclub behoeft niet de bestuurlijke
kwaliteiten ten toon te spreiden die men bij een
topman in het bedrijfsleven mag verwachten.
Door zijn benoeming te aanvaarden zegt hij
echter wel toe die sportclub 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 sportclub
hogere 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 maat
schappelijke positie en ook de persoon van degene
die hem benoemt of benoemen. Het is dus niet
eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van
(on)behoorlijk bestuur. Een bestuurder kan echter

nooit zijn verantwoordelijkheden ontlopen door te
zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis
of vaardigheden. Hij wordt geacht zijn gehele
bestuurstaak goed te kunnen uitoefenen. Hierbij
zal de bestuurder vanzelfsprekend het belang van
de rechtspersoon moeten dienen en niet zijn
persoonlijk belang. Als leidraad voor een behoorlijke
taakver vulling geldt dat de beslissingen die een
bestuurder in de uitoefening van zijn functie neemt,
geen beslissing en mogen zijn die door geen enkel
redelijk denkend bestuurder in een soortgelijke
positie zouden zijn genomen. Op het moment dat
van deze regel wordt afgeweken, moeten de alarm
bellen gaan rinkelen en kan er mogelijk sprake zijn
van een onbehoorlijke taakvervulling en dienten
gevolge van aansprakelijkheid.

Een bestuurder is jegens de rechtspersoon
verplicht zijn taak naar behoren te vervullen.
In dit kader hieronder een aantal praktische tips:
• maak duidelijke omschrijvingen van
bestuurstaken en bestuursbevoegdheden.
Leg de procuratie vast,
• voor bestuursleden geldt dat ze over
voldoende kwaliteiten moeten beschikken;
ze moeten hun taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden kennen. Laat een
nieuw bestuurslid daarom tekenen voor
ontvangst van de statuten en het
huishoudelijk reglement, dan weet u dat hij
deze gehad heeften dat hij op de hoogte kan
zijn van de inhoud van de statuten en van
het huishoudelijk reglement,
• beschrijf procedures voor het doen
van uitgaven, de tekenbevoegdheid,
het kasbeheer en het budgetbeheer,
• maak een begroting en laat, bij verenigingen,
deze goedkeuren door de algemene
ledenvergadering. Vraag voor bijzondere
uitgaven specifiek de goedkeuring van de
ledenvergadering,
• maak notulen van de vergaderingen en laat
deze tekenen alvorens ze in het archief op
te bergen.

1.2 | Wie is bestuurder?
‘Wie is bestuurder?’ De vraag stellen lijkt hem
beantwoorden. Toch ligt dit niet zo eenvoudig.
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Voor het antwoord op deze vraag dient niet alleen
gekeken te worden naar de benaming van de
functie, maar voornamelijk naar hoe aan de functie
inhoud wordt gegeven. Zo komt het bij professionele
verenigingen regelmatig voor dat er naast het
gewone statutaire bestuur een dagelijks bestuur
bestaat. Het dagelijks bestuur regelt dan de dagelijkse
gang van zaken en legt hierover verantwoording af
aan het algemeen bestuur. Er zijn dan feitelijk twee
besturen binnen de vereniging actief. Maar het
algemeen bestuur heeft eindverantwoordelijkheid,
dus dit bestuur is ‘het bestuur’ in de zin van de wet.
Een soortgelijke situatie kan zich voordoen bij de
stichting. Daar zijn vaak personen benoemd in een
raad van toezicht (of een algemeen bestuur) die
feitelijk met bestuurstaken zijn belast. Deze raad
van toezicht geeft dan opdracht aan een college
om het dagelijks bestuur uit te oefenen en hierover
vervolgens verantwoording af te leggen. De raad
van toezicht is dan te zien als ‘het bestuur’ en niet
het college dat zich bezighoudt met het dagelijks
bestuur. Overigens kan het ook zo zijn dat de
bestuurstaken over het dagelijks bestuur en het
algemeen bestuur/de raad van toezicht zijn verdeeld.
In dat geval zijn beide organen gezamenlijk als
bestuur aan te merken.
Gelijkgesteld met bestuurder
Hiervoor werd al duidelijk dat voor een antwoord
op de vraag wie bestuurder is, niet uitsluitend naar
de titel van bestuurder dient te worden gekeken,
de maar eveneens naar de inhoud van de functie.
In de wet- en regelgeving omtrent bestuurders
aansprakelijkheid geldt hetzelfde. In het kader van
deze wetgeving worden degenen die een behoorlijke
‘vinger in de pap’ hebben en die het beleid hebben
(mee)bepaald aan bestuurders gelijkgesteld.
Deze uitbreiding van het bestuurderschap is
ingegeven om te voorkomen dat met behulp van
een stroman misbruik wordt gemaakt van de
rechtspersoon. Overigens vormt het enkele feit
dat iemand het beleid binnen de rechtspersoon
mede heeft bepaald, op zich geen grond voor
aansprakelijkstelling. Aansprakelijkheid als beleids
bepaler kan zich slechts voordoen wanneer de
desbetreffende persoon zich daadwerkelijk als
bestuurder heeft gedragen. In hoofdstuk 4 zal
hier nader op worden ingegaan.
Plaatsvervangend bestuurders
Behalve degenen die op reguliere basis de
bestuurstaak uitoefenen, kunnen ook andere in
bepaalde gevallen bestuurstaken verrichten.
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Zo kennen sommige verenigingen en stichtingen
behalve bestuursleden ook plaatsvervangende
bestuursleden.
Plaatsvervangende bestuursleden komen voor bij
rechtspersonen waarin bepaalde groepen in het
bestuur zijn vertegenwoordig. Door de benoeming
van plaatsvervangers wil men voorkomen dat de
belangen van de groepen in het bestuur niet naar
behoren worden behartigd, wanneer bijvoorbeeld
het door die groep benoemde bestuurslid wegens
verhindering een bestuursvergadering niet kan
bijwonen. Ook andere gevallen van vervanging van
het bestuur zijn denkbaar, bijvoorbeeld wanneer
de stichting wegens langdurige ziekte van haar
bestuurder onbestuurbaar dreigt te raken. In die
omstandigheid kan tijdelijk een lid van de raad van
commissarissen als bestuurder optreden. Voor deze
personen, die tijdelijk de bestuurstaak zijn belast,
geldt dat zij gedurende die periode voor de wet
met een bestuurder worden gelijkgesteld, met alle
bevoegdheden, maar ook alle aansprakelijkheden
van dien. Ook deze personen kunnen bij een
onbehoorlijk vervulling van hun tijdelijk taak het
risico van mogelijke aansprakelijkstelling op grond
van bestuurdersaansprakelijkheid lopen.
Voormalig bestuurders
Ook de oud-bestuurder kan worden geconfronteerd
met bestuurdersaansprakelijkheid. Voormalig
bestuurders kunnen de eventueel gedurende hun
bestuursperiode ontstane aansprakelijkheid dan
ook niet ontlopen door eenvoudigweg ontslag te
nemen. De oud-bestuurder blijft in beginsel
aansprakelijk voor het tijdens zijn bestuursperiode
gevoerde beleid. Overigens is in de wet uitdrukkelijk
bepaald dat na het overlijden van de bestuurder, diens
erfgenamen niet aansprakelijk zijn als de bestuurder
niet voor het overlijden reeds aansprakelijk was
gesteld. In het andere geval kan de schuld echter
wel op de nalatenschap worden verhaald.

Wie is bestuurder?
Om vast te stellen bij wie het bestuurderschap
ligt, moet worden gekeken:
• wie volgens de statuten de door de wet
opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent,
• wie uiteindelijke zeggenschap heeft over
degenen die met bestuurstaken zijn belast
en wie hen opdrachten over de uitoefening
van deze taken kan geven.

1.3 | Eisen bestuurderschap
Bijna iedereen kan bestuurder worden van een
stichting of vereniging. Dus ook minderjarigen,
faillietverklaarden, werknemers en rechtspersonen.
Er bestaan geen wettelijke kwaliteitseisen aan het
bestuurderschap. Voor het stichtingsbestuur bestaat
een uitzondering: een door de rechtbank ontslagen
bestuurder mag gedurende vijf jaar na het ontslag
geen bestuurder van een (andere) stichting worden.
In de statuten kunnen echter wel eisen aan de te
benoemen bestuursleden worden gesteld. Zo kan
bijvoorbeeld worden bepaald dat een bestuurder
van een sportvereniging zelf actief lid moet zijn van
de sportvereniging, of dat een bestuurder woonachtig
moet zijn binnen een bepaalde straal van de
vestigingsplaats van de stichting. Gevoeliger wordt
het als meer persoonsgebonden kenmerken als eis
aan het bestuurderschap worden gesteld, bijvoor
beeld de vereiste dat bestuurders de Nederlandse
nationaliteit bezitten, of dat alleen mannen of
vrouwen bestuurslid kunnen worden of dat er
sprake moet zijn van een bepaalde levensovertuiging
of politieke gezindheid. Indien deze eisen aan het
bestuurderschap niet dienstbaar zijn aan het bereiken
van het doel van de stichting of vereniging, kunnen
dergelijke vereisten in strijd zijn met juridische en
maatschappelijke normen en worden verboden.
Rechtspersoon-bestuurder
Over het algemeen zijn bestuursleden natuurlijke
personen. Maar ook rechtspersonen kunnen als
bestuurder worden benoemd. Bij de vereniging,
waarbij bestuurders in beginsel uit de leden worden
benoemd, zal de rechtspersoon dan wel lid moeten
zijn van de vereniging. Overigens kan door het
benoemen van een rechtspersoon als bestuurder
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid niet worden
ontlopen. In de wet is namelijk bepaald dat de
aansprakelijkheid van een rechtspersoon in de
hoedanigheid van een bestuurder tevens rust op
eenieder die ten tijde van het ontstaan van die
aansprakelijkheid bestuurder van die rechtspersoon
was. In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid
wordt er dan ook door de rechtspersoonbestuurder
heen gekeken naar de uiteindelijk achterliggende
natuurlijke persoon.

1.4 | Bestuur stichting en vereniging
Een van de verschillen tussen de stichting en de
vereniging betreft het besluitvormingsmodel.

In een vereniging kan de besluitvorming vanwege
de aanwezigheid van de ledenvergadering in beginsel
op een meer democratische wijze plaatsvinden dan
bij de stichting, waarbij de besluitvorming over het
algemeen enkel binnen het bestuur plaatsvindt.
In het kort zullen de verschillen tussen het bestuur
van de vereniging en de stichting worden aangestipt.
Bestuur vereniging
Bestuurders van een vereniging worden gewoonlijk
benoemd door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kan uit één persoon bestaan, maar
gebruikelijk is een meerhoofdig college. Het bestuur
kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Ontslag van het bestuur
vindt plaats door degenen die het bestuur
benoemen, veelal dus de algemene ledenvergade
ring. Een bestuurslid kan voor bepaalde en
onbepaalde tijd worden benoemd. In veel
verenigingen bestaat voor bestuurders een
rooster van aftreden. Wil men de doorstroom
binnen het bestuur bevorderen, dan kan in de
statuten worden bepaald dat bestuursleden
slechts twee- of driemaal kunnen worden
herbenoemd.
Bestuur stichting
Anders dan bij de vereniging komt bij de stichting
een eenhoofdig bestuur vaker voor. Dit ligt onder
meer aan de aard van de stichting, die ook aan het
individu de mogelijkheid biedt bepaalde activiteiten
hierin onder te brengen. De benoeming van het
bestuur bij de stichting is niet wettelijk geregeld
en de wet volstaat met de bepaling dat dit in de
statuten moet worden vastgelegd. De structuur
van de stichting kan dus volledig vrij in de statuten
worden bepaald. Het bestuur zal bij oprichting door
de oprichter worden benoemd en vervolgens bij het
bestaan van de stichting veelal door het bestuur
zelf – het zogeheten coöptatiesysteem. Van het
beginsel van benoeming door het bestuur kan ook
statutair worden afgeweken. Zonder enig bezwaar
mag de bevoegdheid tot benoeming aan andere
organen binnen de stichting dan wel aan buiten
staanders worden toegekend. In tegenstelling tot
de vereniging kent de stichting niet de regel dat
een bestuurder kan worden ontslagen door degene
die tot benoeming is bevoegd. Ook hier geldt dat
dit in de statuten kan worden bepaald. Verder kan
de rechtbank een bestuurder van de stichting
ontslaan indien deze in strijd met de wet of de
statuten iets doet of nalaat of zich schuldig
maakt aan wanbeheer.
Bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen
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Bestuurdersaansprakelijkheid is de term die wordt gebruikt voor het
aansprakelijk stellen van een bestuurder van een rechtspersoon. Stichtingen
en verenigingen zijn rechtspersonen en kunnen dus op enig moment met dit
leerstuk te maken krijgen. Voor een goed begrip van wat er allemaal onder
bestuurdersaansprakelijkheid begrepen wordt, is het noodzakelijk inzicht te
hebben in enkele juridische basisbeginselen die een rol spelen. Deze worden
in dit hoofdstuk toegelicht.

2.1 | Wat is bestuurders aansprakelijkheid?
In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen wat de taken van
een bestuurder zijn. Het uitgangs punt is dat hij bij de uitvoering van
deze taken de vereniging of stichting waarvan hij bestuurder is,
vertegenwoordigt. Als bijvoor beeld een bestuurder van een vereniging
een arbeidsovereenkomst sluit, is het juridisch dus de vereniging die
partij wordt bij die overeenkomst. Ook als een bestuurder fouten maakt
bij de uitvoering van zijn taken is het in beginsel de rechtspersoon die
daarvoor aansprakelijk is. De bestuurder moet immers naar eigen
inzicht leiding kunnen geven aan de rechtspersoon en daarbij kan
weleens iets misgaan. Zo kan het bestuur van een vereniging na
gedegen onderzoek, het inwinnen van deskundig advies en het
opvragen van verschillende offertes schriftelijk opdracht geven tot de
bouw van een nieuw pand. Als er vervolgens toch problemen ontstaan
– de kosten vallen bijvoorbeeld veel hoger uit dan geraamd of de
aannemer gaat failliet – dan zal de rechtspersoon voor de gevolgen
daarvan op moeten draaien. Het bestuur heeft het besluit immers op
zorgvuldige wijze genomen. Op de regel dat alleen de rechtspersoon
aansprakelijk is, bestaan echter uitzonderingen. Daarvan is sprake als
de bestuurder ook persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt.
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Antimisbruikwetten
De wetgever heeft in de loop der jaren een aantal
specifieke wetten tot stand gebracht, om te voor
komen dat bestuurders zich ten onrechte achter een
rechtspersoon kunnen verschuilen; de zogenaamde
antimisbruikwetten. Er bestaan drie antimisbruik
wetten: de Wet ketenaansprakelijk heid (die niet
verder wordt besproken), de Wet bestuurders
aansprakelijkheid zie hoofdstuk 4 en de Wet
bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
zie hoofdstuk 5. Deze wetten gelden alléén
voor commerciële verenigingen en stichtingen.
Het onderscheid tussen commerciële en nietcommerciële organisaties wordt in paragraaf 2.4
nader toegelicht.
Daarnaast kan de bestuurder ook tegenover de
vereniging of stichting zelf persoonlijk aansprakelijk
zijn, als hij zijn taken als bestuurder niet naar
behoren uitvoert. Meestal komt het er daarbij op
neer dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
hij heeft gehandeld op een manier waarop geen
redelijk handelend en ervaren bestuurder dat
zou hebben gedaan. Deze zogeheten ‘interne’
aansprakelijkheid komt in hoofdstuk 3 nader aan
de orde.

2.2 | Interne en externe aansprakelijkheid
In het vorenstaande kwam al enigszins tot
uitdrukking dat er een verschil is tussen derden
die een bestuurder aanspreken en de rechts
persoon zelf die een bestuurder aanspreekt.
Voor aan sprakelijkheid van een bestuurder
tegenover de rechtspersoon wordt, zoals gezegd,
de term ‘interne aansprakelijkheid’ gebruikt,
terwijl voor aansprakelijkheid van de bestuurder
tegen over derden de term ‘externe aansprakelijk
heid’ geldt. Het is belangrijk dit onderscheid goed
in de gaten te houden, omdat voor beide vormen
van aansprakelijkheid verschillende normen gelden.
• Voor interne aansprakelijkheid moet komen vast
te staan dat de bestuurder de hem opge dragen
taak niet behoorlijk heeft vervuld. Hem moet
daarbij een ernstig verwijt gemaakt kunnen
worden, terwijl hij geen maatregelen heeft
getroffen om de opgetreden schade te voorkomen.
• Voor externe aansprakelijkheid moet komen vast
te staan dat een bestuurder zelf tegenover de
derde onrechtmatig heeft gehandeld. Dat wil
zeggen dat hij handelt in strijd met dat wat in
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de maatschappelijke omgang acceptabel is.
Een goed voorbeeld van dergelijk onrechtmatig
handelen is de bestuurder die verplichtingen
tegenover een derde aangaat, terwijl hij weet dat
de rechtspersoon die nooit na zal kunnen komen.

Het komt niet vaak voor dat de rechter
bestuurders persoonlijk aansprakelijk houdt
voor hun fouten. Er moet dan namelijk bewezen
zijn dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur
en dat is niet altijd makkelijk aan te tonen.
Wel gebeurt het steeds vaker dat er een
procedure wordt gestart om te proberen de
geleden schade op bestuurders persoonlijk te
verhalen, of dat hiermee wordt gedreigd. In de
non-profitsector zal, zeker als een bestuur uit
vrijwilligers bestaat, bestuurdersaansprake
lijkheid minder snel worden aangenomen dan
in de commerciële sector.

2.3 | Collectieve en hoofdelijke
aansprakelijkheid
Als eenmaal wordt aangenomen dat een bestuurder
aansprakelijk is, betekent dat in beginsel een collec
tieve aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat alle
bestuurders aansprakelijk zijn. De reden hiervoor
is dat het besturen van een rechtspersoon volgens
de wet aan het bestuur als geheel is opgedragen.
Een individuele bestuurder zal zich aan deze
aansprakelijkheid slechts kunnen onttrekken als
hij kan aantonen tegen de handelingen in kwestie
bezwaar te hebben gemaakt, bijvoorbeeld doordat
hij in vergaderingen tegen dergelijke handelingen
heeft gestemd en de nadelige gevolgen van de
handelingen heeft geprobeerd af te wenden.
De aansprakelijkheid is ook hoofdelijk, dat wil
zeggen dat iedere bestuurder voor de gehele
schade kan worden aangesproken. Als één
bestuurder wordt aangesproken en die bestuurder
voldoet de schade, dan kan hij die uiteraard
wel weer op de mede bestuurders verhalen,
behoudens zijn eigen aandeel.

De bestuurder met een afwijkende mening
Als een bestuurder het niet eens is met een
bepaald besluit, dan moet hij ervoor zorgen
dat dit duidelijk is opgetekend in notulen van
de vergadering of anderszins. Wordt het
besluit ondanks zijn tegenstem toch
doorgezet, dan moet hij al het mogelijke doen
om de gevolgen van het besluit af te wenden
of te verminderen. Als de bestuurder ook dat
niet ziet slagen, kan zelfs van hem verwacht
worden dat hij aftreedt. Op die manier kan
de bestuurder zich aan de collectieve
aansprakelijkheid onttrekken.

2.4 | Onderscheid tussen commerciële
en niet-commerciële verenigingen
en stichtingen
In paragraaf 2.1 las u al dat bepaalde regels voor
bestuurders aansprakelijkheid alleen gelden voor
commerciële verenigingen en stichtingen. Het gaat
daarbij om de zogeheten antimisbruikwetgeving.
Als een bestuurder van een commerciële organisatie
die wetten overtreedt, kan gemakkelijker komen
vast te staan dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn
fouten als bestuurder. Van een commerciële
stichting of vereniging is sprake als die onder de
Wet op de vennootschapsbelasting valt. Dat is
het geval als een stichting of vereniging een
onderneming drijft met het doel winst te maken.
Hierop zal in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan.

goedkeuring verleent aan het door het bestuur
gevoerde beleid. De term voor deze goedkeuring
is ‘decharge’. De organisatie ontheft de bestuurder
daarmee van zijn aansprakelijkheid. Hierover
leest u meer in hoofdstuk 3. Houd in het oog
dat decharge alleen invloed heeft op de interne
verhouding tussen de organisatie en het bestuur,
en dus niet een eventuele externe aansprakelijkheid
kan voorkomen!

2.6 | Wie kunnen aansprakelijk stellen?
Ook voor het antwoord op deze vraag is het onder
scheid tussen interne en externe aansprakelijkheid
bepalend. Intern kan alleen de organisatie haar
bestuurders aansprakelijk stellen. Aangezien het
bestuur de organisatie vertegenwoordigt, zou het
bestuur daarbij zelf een van de medebestuurders
aansprakelijk moeten stellen. Het spreekt voor zich
dat dit niet snel zal gebeuren. Bij een vereniging
kan de ledenvergadering daarom het initiatief
nemen om een bestuurder aansprakelijk te stellen.
Wat in het kader van interne aansprakelijkheid
vaker voorkomt, is dat na faillissement de curator
een bestuurder namens de (failliete) organisatie
aansprakelijk stelt. Bij externe aansprakelijkheid
kunnen alle derden die schade hebben geleden
door het handelen van een bestuurder of het
bestuur in actie komen.

Voorbeeld commerciële vereniging
Een sportvereniging die haar accommodaties
verhuurt, zal al gauw een commerciële
vereniging zijn, aangezien concurrentie wordt
aangegaan aan commerciële verhuurders van
accommodaties.

2.5 | Decharge
Zoals gezegd kan de organisatie het bestuur
aansprakelijk houden voor fouten tijdens zijn
bestuursperiode. Dat kan echter niet als een
organisatie na afloop van een bestuursjaar
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3	Interne aansprakelijkheid
van bestuurders
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Op grond van de wet is de bestuurder van een vereniging of stichting belast
met het besturen van de rechtspersoon. Naast het leidinggeven aan en het
bepalen van het beleid, houdt het ‘besturen’ eveneens in het nemen van
bepaalde risico’s. Dit hoeft niet per definitie een negatieve invloed te hebben
op de rechtspersoon; het wordt in veel gevallen zelfs verwacht van een
bestuurder. Bij het nemen van deze risico’s moeten bestuurders er echter wel
op bedacht zijn dat zij door de vereniging of stichting aansprakelijk kunnen
worden gehouden voor eventueel hierdoor ontstane schade. Volgens de wet
zijn bestuurders namelijk gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun
taak. Doen zij dat niet, dan kunnen zij worden aangesproken.

3.1 | Behoorlijke taakvervulling
Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, kan een bestuurder van een
vereniging of stichting op verschillende gronden en door verschillende
partijen aansprakelijk worden gesteld voor zijn functioneren als
bestuurder. Enerzijds kan een bestuurder aansprakelijk worden
gesteld door derden waarmee hij als vertegenwoordiger van de
stichting of vereniging te maken heeft. Dit wordt aangeduid met de
term externe aansprakelijkheid. Aan de andere kant kan de bestuurder
door de stichting of vereniging zelf worden aangesproken vanwege
het niet behoorlijk vervullen van de aan hem opgedragen taak. In dit
laatste geval spreken we van interne aansprakelijkheid.
Onbehoorlijke taakvervulling
Anders dan de hierna te bespreken externe aansprakelijkheid, kent
de interne aansprakelijkheid maar één grond voor aansprakelijkheid.
Deze grond is echter dermate algemeen geformuleerd dat een
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bestuurder op basis hiervan steeds aan sprakelijk
zal kunnen worden gehouden indien hij zijn taak
onbehoorlijk vervult en dit tot schade leidt bij de
vereniging of stichting. Indien de bestuurder verder
niet over enige nadere kennis beschikt, zou hij in
deze regel dus een groot risico kunnen zien bij de
uitoefening van zijn taak als bestuurder. Ondanks
de op het eerste gezicht ruime aansprakelijkheids
grond van de bestuurder, kunnen uit diezelfde
formulering direct ook al een aantal beperkingen
worden afgeleid. Zo dient in ieder geval aan de
volgende eisen te worden voldaan voordat er
sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de
bestuurder:
• het handelen van de bestuurder moet als
onbehoorlijk kunnen worden gekwalificeerd;
• er moet sprake zijn van schade bij de vereniging
of stichting; en
• de schade moet een gevolg zijn van het
onbehoorlijk handelen van de bestuurder.
Ernstig verwijt
De vraag die als eerste opkomt, is wanneer er nu
sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling.
Doet die zich al voor als de bestuurder zich
bijvoorbeeld verkijkt op de aanschaf van een
nieuwe machine die naderhand duurder blijkt uit
te vallen voor de vereniging of stichting? Of moet
er meer aan de hand zijn? Zoals hiervoor al even
werd aangehaald, mag de norm voor de interne
aansprakelijkheid niet te streng zijn. Het te voeren
beleid wordt immers voor een groot deel gevormd
door een aantal minder grijpbare aspecten zoals
durf, creativiteit, gevoel en visie. Deze aspecten
laten zich voorafgaand niet gemakkelijk objectief
beoordelen op hun juistheid. Bovendien kunnen
gedurende de uitvoering van het beleid de omstandig
heden zodanig veranderen dat bepaalde keuzes
die vooraf juist leken, opeens negatief uitpakken.
Daarnaast hoeft niet elke keuze die slecht uitpakt
voor de stichting of vereniging bij voorbaat ook
een slechte keuze geweest te zijn. Veelal zal een
bestuurder ook een reden kunnen geven waarom
hij een bepaalde keuze heeft gemaakt en kan
worden beargumenteerd dat hij bepaalde negatieve
gevolgen niet voor ogen had op het moment van
zijn handelen.
Uit het voorgaande volgt wel dat het op voorhand
moeilijk is te bepalen waar de grens ligt tussen
‘normale’ bestuursrisico’s en onbehoorlijke taak
vervulling. Bij het beoordelen of er sprake is van
een ‘ernstig verwijt’ – en dus van een onbehoorlijke
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taakvervulling – moeten alle omstandigheden worden
meegewogen. Hierbij kan worden gedacht aan:
• de aard van de uitgeoefende activiteiten;
• de ervaring van de bestuurder;
• de taakverdeling binnen het bestuur;
• de gegevens waarover de bestuurder beschikte
of behoorde te beschikken op het moment dat
hij handelde.
Omstandigheden
De omstandigheden kunnen er enerzijds toe leiden
dat de ene bestuurder juist eerder aansprakelijk is
dan de andere doordat de één bijvoorbeeld over
meer kennis beschikt dan de ander. Een voorbeeld
van een omstandigheid die een (zeer) verzwarend
karakter heeft, is de omstandigheid dat een
bestuurder heeft gehandeld in strijd met een
statutaire bepaling die als strekking heeft de
rechtspersoon te beschermen. Een voorbeeld
hiervan is de bestuurder die een overeenkomst
met een derde sluit, terwijl voor het aangaan van
een dergelijke overeenkomst eerst goedkeuring
nodig is van de raad van commissarissen. In een
dergelijk geval wordt er automatisch van uitgegaan
dat er sprake is van een ‘ernstig verwijt’ en dus van
aansprakelijkheid van de bestuurder. De bestuurder
kan hier echter nog wel omstandig heden tegen
inbrengen, maar de bewijslast ligt in principe bij
de bestuurder zelf. De omstandig heden waarmee
rekening wordt gehouden bij het bepalen van de
mate van verwijtbaarheid, kunnen vanzelfsprekend
ook een afzwakkende werking hebben. Doordat er
dus met alle omstandig heden van het geval
steeds rekening moet worden gehouden, is het
zeer lastig om in een bepaalde situatie vooraf aan
te geven wanneer er nu wel, en wanneer er nu geen
sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling.
Desondanks biedt de praktijk wel een aanknopings
punt om te bepalen of er in een specifiek geval
sprake is van aansprakelijk heid van een bestuurder:
er kan worden beoordeeld of een ‘redelijke en
bekwaam handelende bestuurder op dezelfde
wijze zou hebben gehandeld’. Er moet dus worden
bekeken hoe een ‘normale’ bestuurder zou hebben
gehandeld onder dezelfde omstandigheden.
Wijkt dit af, dan is het aannemelijk dat de
bestuurder onbehoorlijk heeft gehandeld.
Schade
Zoals gezegd zijn er, naast de vereiste van
onbehoorlijk handelen, nog twee eisen waaraan
voldaan moet zijn voordat er sprake kan zijn van

interne bestuurdersaansprakelijkheid. De organisatie
moet ook schade hebben geleden en bovendien
moet die schade het gevolg zijn van het onbehoorlijk
handelen. Voordat er sprake is van aansprakelijkheid,
moet dus worden bewezen dat de schade het recht
streekse gevolg is van het handelen van de bestuurder
en niet aan andere oorzaken is toe te schrijven.
De conclusie is dat er van aansprakelijkheid van
bestuurders tegenover hun organisatie alleen
sprake is als de bestuurders gezien de omstandig
heden niet hebben gehandeld zoals normale
bestuurders dat zouden doen en dit tot schade
voor de organisatie heeft geleid.
Veel vragen
In het voorbeeld over de onfortuinlijke penning
meester zie kader is wel duidelijk dat zijn vereniging
schade lijdt. Maar het staat niet direct vast dat de
schade volledig aan de penning meester kan worden
toegerekend. Wordt de schade in dit voorbeeld
namelijk niet vooral veroorzaakt door het faillis
sement? In hoeverre was het faillissement te
voorzien en had de penning meester hier rekening
mee moeten houden? En welke rol speelt het
gevraagde advies hierbij? Uit dit voorbeeld blijkt
al dat er een enorme hoeveelheid vragen rijst,
die vaak moeilijk te beantwoorden zijn als een
organisatie een bestuurder aansprakelijk stelt.
Daarbij is er in het geval van aansprakelijkstelling
van een bestuurder van een stichting een bijkomend
probleem voor de stichting. Die heeft geen aandeel
houders of leden, hetgeen het aansprakelijk stellen
bemoeilijkt. Een stichting zal immers voor het
aansprakelijk stellen van een bestuurder veelal

afhankelijk zijn van haar overige bestuurders.
Het mag duidelijk zijn dat de bereidheid hiertoe
minder snel aanwezig zal zijn. Dit is vanzelf
sprekend anders in het geval dat de stichting een
raad van toezicht of raad van commissarissen kent.

3.2 | Collectieve aansprakelijkheid
Het uitgangspunt van de wet is dat het bestuur als
college bestuurt. Dit betekent dat de bestuurstaak in
principe een taak van de gezamenlijke bestuurders
is, waarvoor iedere bestuurder verantwoordelijkheid
draagt. Dit uitgangspunt heeft automatisch tot
gevolg dat wanneer één bestuurder zijn taak
onbehoorlijk vervult, alle overige bestuurders voor
de hierdoor veroorzaakte schade aansprakelijk
kunnen worden gehouden. Dit is mogelijk slechts
anders indien de betreffen de onbehoorlijke
handeling niet tot het takenpakket van een
bestuurder behoort en hij voldoende controle op
de taken van de betreffende bestuurder heeft
uitgevoerd, en voor zover het niet raakt aan de
financiële organisatie van de rechtspersoon.
Hieruit volgt dus het belang van een op schrift
gestelde werkverdeling van de taken binnen het
bestuur. Het stelt een bestuurder in staat om
achteraf aan te tonen dat een bepaalde handeling
niet tot zijn ‘portefeuille’ behoorde. Een dergelijke
verdeling van de taken kan bijvoorbeeld worden
opgenomen in een door het bestuur opgesteld
directiereglement. Ook in situaties waarin geen
verdeling van het taken pakket van het bestuur
heeft plaatsgevonden, of waarin een bepaalde taak
tot het takenpakket van twee of meer bestuurders

Voorbeeld
De penningmeester van een vereniging besluit zonder voorafgaand overleg een deel van het vermogen
van de vereniging tegen een zeer lucratieve rente uit te lenen aan een gerenommeerde en bevriende
organisatie. Een maand nadat hij het geld heeft uitgeleend gaat de bevriende organisatie failliet als
gevolg van fraude. Vooraf had de penningmeester nog advies ingewonnen bij diverse instanties over
de financiële positie van de bevriende organisatie. Hieruit bleek niets van de fraude en het ophanden
zijnde faillissement. Door het faillissement van de bevriende organisatie is ruim de helft van het
vermogen van de vereniging van de penningmeester verdwenen. Valt de penningmeester een ernstig
verwijt te maken met betrekking tot zijn handelen? Zou een redelijk en bekwaam bestuurder niet tot
het uitlenen hebben besloten? Het antwoord op deze vragen is niet onmiddellijk te geven. Wel is
duidelijk dat de penningmeester niet erg verstandig heeft gehandeld. Zo was het niet alleen voor
hemzelf maar ook voor zijn medebestuurders beter geweest als hij van tevoren met de rest van het
bestuur had overlegd.
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behoort, bestaat er voor de niet onbehoorlijk
handelende bestuurder een mogelijkheid om de
hiervoor besproken aansprakelijkheid te ontlopen.
Hij zal in dat geval moeten aantonen dat de
tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maat
regelen om de nadelige gevolgen van de tekort
koming af te wenden. Hiermee komt er op de
bestuurder dus een zware bewijslast te rusten
waar vaak moeilijk aan te voldoen is.

3.3 | Tegenstrijdige belangen van
bestuurders
Het kan voorkomen dat een bestuurder bij het
vertegenwoordigen van de vereniging of stichting
een tegenstrijdig belang heeft. Dit is bijvoorbeeld
het geval als hij een overeenkomst namens de
vereniging of stichting wil sluiten met zichzelf in
privé. Een dergelijk tegenstrijdig belang kan zich
ook minder direct voordoen, indien niet met de
bestuurder in privé een overeenkomst wordt
gesloten, maar met een vennootschap waarvan
hij bestuurder of aandeelhouder is. Ook in die
gevallen is er sprake van een indirect tegenstrijdig
belang. In situaties waarbij een tegen strijdig belang
aanwezig is, bestaat er een spanningsveld tussen
het privébelang van de bestuurder en het belang
van de vereniging of stichting. Denkbaar is dat de
bestuurder in voor komen de gevallen zijn privé
belang laat prevaleren boven het belang van de
vereniging of stichting, waardoor de stichting
of vereniging schade lijdt. Deze schade kan
bijvoorbeeld bestaan uit een te hoge prijs die is
betaald. Niet ondenkbaar is dat een bestuurder in
dergelijke gevallen door een stichting of vereniging
achteraf aansprakelijk kan worden gesteld op grond
van een onbehoorlijke taakvervulling.
Zowel voor de stichting of vereniging als voor de
bestuurder zelf is het dus van belang dat er te allen

tijde zorgvuldig wordt gehandeld in die gevallen
waarin er sprake is van een tegenstrijdig belang.

3.4 | Decharge
Net als bij de naamloze en besloten vennootschap
het geval is, geldt voor de vereniging dat het
bestuur na afloop van ieder jaar rekenschap en
verantwoording aflegt aan de algemene
vergadering over het door het bestuur gevoerde
beleid. De algemene vergadering kan op haar
beurt dit gevoerde beleid afkeuren dan wel
goedkeuren. Indien de algemene vergadering
instemt met het gevoerde beleid, zal zij veelal
gelijktijdig aan het bestuur decharge verlenen.
Dat wil zeggen dat zij aangeeft dat zij vindt dat
het bestuur zijn taak over het betreffende jaar
behoorlijk heeft vervuld. Zij ontheft het bestuur
daarmee van verdere verantwoording over dat
jaar. Een dergelijk decharge besluit heeft dan ook
tot gevolg dat het verenigingsbestuur nadien niet
meer door de vereniging aansprakelijk kan worden
gesteld voor het door dit bestuur gevoerde beleid
over die periode. Een besluit tot decharge heeft
alleen het hiervóór aangegeven gevolg voor zover
het feiten betreft waarover door het bestuur
rekenschap en verantwoording is afgelegd. Feiten
die niet of onjuist zijn vermeld vallen niet onder
het dechargebesluit. Het bestuur van een
vereniging kan dus ook na verlening van decharge
nog aansprakelijk worden gesteld voor niet of
onjuist vermelde feiten.
Decharge bij een stichting
Aangezien een stichting geen algemene vergadering
kent, wordt er door het bestuur in principe ook geen
rekenschap en verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid. Het gevolg is dus dat er ook geen
decharge wordt verleend. Toch kan ook bij een
stichting in sommige gevallen wel een overeen

Een aantal tips om tegenstrijdige belangen van het bestuur en een stichting of vereniging te voorkomen:
• S tel verplicht dat alle bestuurders en toezichthouders al hun (overige) nevenactiviteiten melden.
• N
 eem in de statuten op wie optreedt als alternatieve vertegenwoordiging als er zich een
tegenstrijdig belang van een of meer bestuurders voordoet.
• S timuleer dat bestuurders en toezichthouders open zijn over tegenstrijdige belangen en deze actief
melden als ze zich voordoen.
• S chakel derden in voor bijvoorbeeld het bepalen van een prijs als er in het geval van een
tegenstrijdig belang toch wordt gehandeld.
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komstige regeling in de statuten worden opgenomen.
Hiervoor is wel vereist dat er naast het bestuur nog
een ander orgaan is ingesteld. Dit orgaan kan een
orgaan zijn dat als taak heeft toezicht te houden op
het bestuur, zoals een raad van toezicht of raad van
commissarissen. In dat geval kan statutair worden
bepaald dat aan dit orgaan na elk boekjaar reken
schap en verantwoording moet worden afgelegd.
Een dergelijk orgaan kan vervolgens instemmen
met het gevoerde beleid en een besluit tot decharge
nemen. Voor zover een dergelijke regeling haar
basis vindt in de statuten, kan worden aangenomen
dat met het besluit tot decharge het bestuur ook
wordt ontheven van eventuele aansprakelijkheid
tegenover de stichting over het door het bestuur
gevoerde beleid.
Alleen interne werking
In dit kader dient nog opgemerkt te worden dat een
besluit tot decharge alleen intern werkt. Indien er
bij eventuele schade, veroorzaakt door onbehoorlijk
handelen van het bestuur, decharge is verleend,
heeft dit dus geen gevolg voor de aansprakelijkheid
van het bestuur ten opzichte van derden. Daarnaast
kan een besluit tot decharge ook worden aangetast
wegens het onredelijke karakter daarvan. Een
voorbeeld hiervan is het geval dat een meerderheid
van de leden van het dechargeverlenend orgaan
met (persoonlijk) voordeel heeft gehad bij de
bestreden handelingen van het bestuur. Een dergelijk
besluit zou op verzoek van andere belang hebbenden
door de rechter kunnen worden vernietigd. Wordt
een dechargebesluit vernietigd, dan kan het bestuur
dus ook weer worden aangesproken door de rechts
persoon zelf.

gedragen naar hetgeen door de ‘redelijkheid en de
billijkheid’ wordt gevorderd. Ook hier geldt dat bij
het bepalen of er sprake is van handelen in strijd
met de ‘redelijkheid en billijkheid’ alle omstandig
heden in aanmerking moeten worden genomen.
Men dient zich hierbij wel goed te realiseren dat
de taak van een toezichthouder wezenlijk verschilt
van die van een bestuurder.
Daar waar de bestuurder veelal naar buiten toe
opereert, is de toezichthouder voornamelijk intern
bezig met het controleren van het door het bestuur
gevoerde beleid. De aard van deze werkzaamheden
brengt zich mee dat de kans op schade bij de
vereniging of stichting als gevolg van het handelen
of nalaten door de toe zichthouder een stuk kleiner
is dan bij de werkzaam heden van een bestuurder en
daarmee ook de kans op interne aansprakelijkheid
tegenover de vereniging of stichting. Daardoor is
natuurlijk ook de kans op externe aansprakelijkheid
kleiner. Overigens is de antimisbruikwetgeving –
die in hoofdstuk 4 en 5 aan bod komt – de aanspra
kelijkheid van toezichthouders wel uitdrukkelijk
geregeld. Zoals gezegd geldt de antimisbruik
wetgeving alleen voor zogenoemde commerciële
verenigingen en stichtingen.

3.5 | Aansprakelijkheid van
toezichthouders
Anders dan bij bestuurders het geval is, kent de
wet geen algemene aansprakelijkheidsgrond voor
toezichthouders binnen een vereniging of stichting.
Desondanks kan een toezichthouder in bepaalde
gevallen wanneer deze zijn taak ernstig verwaar
loost, toch aansprakelijk worden gesteld door de
vereniging of stichting. De aansprakelijkheid is dan
niet gebaseerd op de ‘onbehoorlijke taakvervulling’,
zoals die voor bestuurders geldt. Hier moet worden
teruggegrepen op de algemene wettelijke norm dat
de betrokkenen bij een rechtspersoon zich jegens
elkaar en tegenover de rechtspersoon moeten
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Om misbruik van de rechtspersoon tegen te gaan zijn in de jaren tachtig
diverse antimisbruikwetten tot stand gebracht. Dit betreft wetgeving die een
verzwaring inhoudt van de algemene (externe) aansprakelijkheid van
bestuurders van rechtspersonen. De wetgever heeft deze antimisbruik
wetgeving ook van toepassing verklaard op de commerciële stichting en
vereniging. In dit hoofdstuk wordt een van de antimisbruikwetten besproken:
de Wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBA). Bestuurders kunnen met
deze wet te maken krijgen als hun organisatie niet alle sociale premies of
belastingen heeft betaald.

4.1 | Toepasselijkheid antimisbruikwetgeving
Alleen commerciële stichtingen en verenigingen vallen onder de
antimisbruikwetgeving. Dit zijn organisaties die volgens de Wet op
de vennootschapsbelasting als commerciële stichting of vereniging
belastingplichtig zijn. Voor de toets of de Wet op de vennootschaps
belasting van toepassing is, wordt onder meer bekeken of er sprake
is van het drijven van een onderneming. Een belangrijke indicatie
daarvoor is het streven naar winst. Maar niet alleen het winststreven
is doorslag gevend. Ook als een organisatie de concurrentie aangaat
met andere ondernemingen zonder dat er sprake is van een winst
oogmerk, neemt de fiscus aan dat er een onder neming wordt
gedreven. Zo zal de Belastingdienst een vereniging die voor haar
leden bemiddelt bij het verkrijgen van woonruimte, al gauw als
vennootschapsbelastingplichtig aanmerken; de organisatie
concurreert namelijk met commerciële bemiddelingsbureaus.
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4.2 | Aansprakelijkheid voor belastingen
en sociale premies
Wanneer een organisatie geen sociale premies,
pensioenpremies en belastingen afdraagt, kunnen
de Belastingdienst, het pensioenfonds en het UWV
de bestuurders aansprakelijk stellen. Zij kunnen dit
alleen doen als er ook sprake is van ‘kennelijk
onbehoorlijk bestuur’ door de bestuurders. Daarvan
is onder meer sprake als het bestuur niet aan zijn
meldingsplicht voldoet.
Meldings- en informatieplicht
Het kan gebeuren dat een organisatie de sociale
premies en/of belastingen niet meer kan betalen.
Dan moet het bestuur:
• het UWV, het bedrijfs- of
bedrijfstakpensioenfonds of de Belastingdienst –
uiterlijk veertien dagen nadat de sociale premies
en/of belastingen behoren te zijn betaald – van
de betalingsonmacht op de hoogte stellen;
• de genoemde instanties op verzoek nadere
informatie geven over de oorzaken van de
slechte financiële positie van de organisatie.
Het bestuur moet dan de specifieke redenen
van de betalingsonmacht aangeven, zoals nietbetalende debiteuren, minder klanten of
bepaalde financieringsproblemen;
• op verzoek van genoemde instanties de boeken
en bescheiden en opgeslagen gegevens
bijvoorbeeld computerback-ups afgeven.
De instanties hebben het recht kopieën en uittreksels
van de verschafte informatie te maken.
Aansprakelijkheid bij niet-correcte melding
Als bestuurders van commerciële organisaties
bij betalingsproblemen niet aan de meldings- en
informatieplicht voldoen, dan verkeren zij in een
lastige positie. In dat geval hoeven het UWV,
pensioenfondsen en de fiscus niet meer aannemelijk
te maken dat er bij de betreffende organisatie
sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.
Daar mogen zij dan automatisch van uitgaan
(en dan kunnen zij de bestuurders persoon lijk
aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.
De bestuurders kunnen aansprakelijkheid vervolgens
nog wel ontlopen door aannemelijk te maken dat
het niet betalen en het niet voldoen aan de meldingsen informatieplicht niet aan hen is te wijten. Dat is
echter veelal lastig te bewijzen.
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Juiste melding
Als betalingsonmacht tijdig en op de juiste wijze
wordt gemeld, staat niet op voorhand vast dat er
sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.
Betalingsonmacht mag mondeling of schriftelijk
worden gemeld, zolang maar duidelijk blijkt om
welke schulden het gaat en wat de oorzaken zijn
van de niet betaling. Bij het UWV, de pensioen
fondsen en de Belastingdienst zijn standaard
meldingsformulieren verkrijgbaar waarmee de
betalingsonmacht kan worden gemeld. Het is
verstandig deze te gebruiken. Daarbij dient nog
opgemerkt te worden dat melding bij de één niet
automatisch als melding bij de ander geldt. Iedere
betrokken instantie moet dus apart op de hoogte
worden gebracht van de betalingsonmacht. 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.

4.3 | Kennelijk onbehoorlijk bestuur
Worden de betreffende instanties op de juiste wijze
geïnformeerd over de problemen, dan kunnen
bestuurders alleen persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld indien aannemelijk is dat het niet betalen
van premies of belasting en aan hen te wijten is
als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
De fiscus, het UWV dan wel het pensioenfonds
dient in dit geval te bewijzen dat de niet-betaling
van de schulden aan de bestuurder is te wijten
met betrekking tot de periode van drie jaar
voorafgaande aan de melding.
Roekeloos
Aangezien ondernemen bepaalde risico’s met zich
meebrengt, heeft de wetgever een betrekkelijk ruime
marge gelaten aan de ondernemings- en bestuurders
vrijheid. Vandaar dat aansprakelijkheid alleen dreigt
als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
De wetgever denkt daarbij aan bestuur dat kan
worden aangemerkt als onbezonnen, roekeloos en
onverantwoord. Dat is in elk geval zo als:
• er bij bestuursbeslissingen geen rekening is
gehouden met de belangen van derden
(zoals de crediteuren);
• de rechter oordeelt dat een redelijk en bekwaam
bestuur in vergelijkbare omstandigheden anders
zou hebben gehandeld en tot een andere
beslissing zou zijn gekomen;

•
•

de administratie van de onderneming niet goed
is bijgehouden;
het bestuur blijft toestaan dat een duidelijk
incompetente collega verregaande bevoegd
heden behoudt of dat de raad van commis
sarissen niet of onjuist ingelicht wordt.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van
handelingen die een belangrijke indicatie
vormen wanneer iemand als beleidsbepaler
kan worden aangemerkt:
• het aanstellen en ontslaan van personeel,
• het onderhandelen met (potentiële)
opdrachtgevers van de rechtspersoon,
• het doen van de aangifte omzetbelasting en
het melden van de betalingsonmacht,
• het onderhouden van contacten met de
bank, de accountant en de Belastingdienst,
• het maken van loonafspraken met
werknemers,
• het geven van opdrachten aan administratief
medewerkers.
De rechter zal uiteindelijk bij het beoordelen of
er sprake is van een ‘feitelijk bestuurder alle
omstandigheden afwegen.

4.4 | Aansprakelijkheid van exbestuurders en beleidsbepalers
Niet alleen bestuurders kunnen persoonlijk
aansprakelijk zijn voor schade die het UWV,
pensioenfond sen en de fiscus oplopen doordat
een organisatie geen sociale premies en belastingen
betaalt. Iedereen die het bestuursbeleid (mede)
heeft bepaald in een periode van drie jaar vooraf
gaand aan de melding van betalingsonmacht of het
tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden,
kan aansprakelijk zijn. Dat geldt dus ook voor
ex-bestuurders als een premie- of belastingschuld
tijdens hun bestuursperiode is ontstaan. Ook als
iemand in die periode formeel geen bestuurder was,
maar feitelijk beleidsbepaler, kan hij aansprakelijk
zijn. Voor het zijn van (mede)beleidsbepaler is
vereist dat een persoon over de gehele bestuurs
taak een bepalende stem heeft gehad.

voor bepaalde handelingen en de gevolgen daarvan.
Heeft een bestuurder 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 tegen bepaalde
bestuursbeslissingen heeft verzet of dat hij zich
daartegen niet kon verzetten omdat hij van de
beslissingen niet op de hoogte was of kon zijn,
aangezien hij bijvoorbeeld de bijeenkomsten van
het bestuur onmogelijk heeft kunnen bijwonen ten
gevolge van langdurig verblijf in het buitenland of
ziekte. Ook dan is van belang of hij zich, toen hij
eenmaal van het besluit op de hoogte was, bij de
eerste gelegen heid heeft verzet tegen bepaalde
beslissingen. In bepaalde omstandig heden zal een
bestuurder wellicht alleen geloof waardig zijn in
zijn verzet als hij ontslag neemt of daarmee dreigt.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.3.
De derde antimisbruikwet, de Wet bestuurders
aansprakelijkheid in geval van faillissement WBF,
regelt de aansprakelijkheid van bestuurders in
geval van faillissement. Alleen de curator in een
faillissement kan een vordering instellen op basis
van de WBF. Hij treedt daarbij op als belangen
vertegenwoordiger van alle schuldeisers.
De eventuele opbrengst verdeelt hij onder de
gezamenlijke schuldeisers. De curator kan niet
alleen bestuurders en voormalig bestuurders
aansprakelijk stellen, maar ook de feitelijke
bestuurders, de zogenoemde beleidsbepalers.
De regeling van de WBF is verder van toepassing
op commissarissen die hun taak niet goed hebben
uitgeoefend. Zo kunnen commissarissen op
kennelijk onbehoorlijke wijze toezicht hebben
gehouden of bestuurders hebben geadviseerd.
Voor hun aansprakelijkheid moet het aannemelijk
zijn dat die onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Ook kan een commissaris aansprakelijk worden
gesteld omdat hij als beleidsbepaler heeft
opgetreden en dus als bestuurder dient te
worden aangemerkt.

Disculpatie
Disculpatie (letterlijk: verontschuldiging) betekent
dat de bestuurder stelt niet aansprakelijk te zijn
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De derde antimisbruikwet regelt de aansprakelijkheid van bestuurders in
geval van faillissement. Als de stichting of vereniging in staat van faillissement
wordt verklaard, kan de curator onder omstandigheden de voormalig
bestuurders aansprakelijk stellen voor het tekort in de faillissementsboedel.
Het faillissement van de rechtspersoon dient dan wel in belangrijke mate
het gevolg te zijn geweest van het onbehoorlijk bestuur van de bestuurder.
Een aantal omstandigheden kan leiden tot het juridisch vermoeden dat er
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

5.1 | Geen beroep op verleende decharge
Een dechargebesluit (zie hoofdstuk 3.4) staat aan een aansprakelijk
stelling door de curator in het kader van de antimisbruikwetgeving
niet in de weg. Deze wetgeving richt zich namelijk vooral op de
bescherming van crediteuren. Die zijn niet betrokken bij een decharge
besluit en worden daardoor dan ook in geen enkel opzicht geraakt
of benadeeld.

5.2 | Aansprakelijkstelling door de curator voor het
gehele tekort
Als de curator overgaat tot het afwikkelen van de boedel, kunnen
er feiten en omstandigheden blijken die aanleiding geven tot het
aansprakelijk stellen van de bestuurders vanwege kennelijk onbehoor
lijke taakvervulling. 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. Bij de berekening van
het tekort worden ook de na het faillissement ontstane schulden,
zoals faillissementskosten, opgeteld.
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5.3 | Voorwaarden voor aansprakelijkheid
bij faillissement
De voorwaarden voor de bestuurdersaansprakelijk
heid in geval van faillissement zijn voor een deel
gelijk aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid
van bestuurders in het kader van de WBA:
• er moet sprake zijn van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur in de periode
van drie jaar voorafgaande aan het
faillissement;
• het moet aannemelijk 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. Dat voldaan is
aan de eerste twee voorwaarden moet door de
curator worden bewezen dan wel aannemelijk
gemaakt. De laatstgenoemde voorwaarde, de
persoonlijke verwijtbaarheid, wordt verondersteld,
maar iedere bestuurder kan trachten het tegen
deel te bewijzen.

5.4 | Kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling
In hoofdstuk 4 is besproken dat er voor een
aansprakelijkstelling op grond van WBA sprake
dient te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Bij onbehoorlijk bestuur dient gedacht te worden
aan bestuurshandelen dat zich kenmerkt door
onverantwoordelijk gedrag, verwijtbare nalatigheid,
onbezonnenheid, roekeloosheid, onbekwaamheid
of fraude. Niet vereist is dat de bestuurders zichzelf
of een derde hebben verrijkt of dat zij dit beoogd
hebben. In het kader van aansprakelijkheid op
grond van WBF is het criterium dat er sprake dient
te zijn van kennelijk onbehoorlijke takvervulling.
Dit criterium is vergelijkbaar met het criterium
kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Boekhoudplicht
Indien de curator kan aantonen dat de bestuurder
niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, staat
vast (wettelijke aanname) dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling zijn wordt
vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De bestuurders moeten dan maar
aantonen dat er duidelijk andere oorzaken zijn
voor het faillissement. Bij het beoordelen of er
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sprake is van schending van de boekhoudplicht
kijkt de curator (dan wel een accountant of,
zonder dat daarvoor veel moeite moet worden
gedaan, op basis van de administratie een
betrouwbaar beeld van de vermogenspositie te
verkrijgen is, en of de rechten en verplichtingen
van de failliete rechtspersoon in voldoende mate
blijken. Indien de boekhouding geheel ontbreekt,
zal schending van de boekhoudplicht snel worden
aangenomen. Het ligt lastiger indien de curator
van mening is dat de boekhoudplicht is
geschonden omdat er enige inkomsten en
uitgaven niet zijn verantwoord of omdat de
administratie niet is ingericht op een wijze die
in soortgelijke organisaties gebruikelijk is. Bij de
beoordeling van de administratie worden alle
omstandigheden betrokken. Vooral de omvang
en de complexiteit van de organisatie zijn daarbij
van belang. Een stichting pensioenfonds zal haar
administratie aanmerkelijk professioneler moeten
hebben ingericht dan de plaatselijke biljart
vereniging. Er geldt een bewaarplicht voor
administratie van zeven jaar.
Publicatieplicht
Indien de curator kan aantonen dat de bestuurder
niet heeft voldaan aan publicatieplicht, staat vast
(wettelijke aanname) dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en wordt
vermoed (weerlegbaar) dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. De stichting of
commerciële vereniging is krachtens de wet
verplicht tot tijdig publiceren van een jaarrekening.
De jaarrekening is tijdig gepubliceerd indien de
openbaarmaking (door deponering bij de Kamer
van Koophandel) plaatsvindt binnen de maximale
termijn van dertien maanden na afloop van het
boekjaar. In sommige gevallen kan een
overschrijding van de maximale termijn nog
worden aangemerkt als (‘toegelaten’)
onbelangrijk verzuim; wanneer daarvan sprake
is, staat niet vast. In de jurisprudentie is hierover
bepaald dat er in het bijzonder rekening gehouden
dient worden met de redenen die tot te publicatie
hebben geleid. Een overschrijding met slechts
enkele dagen mag als een onbelangrijk verzuim
gelden. Het bij publicatie van de definitieve
jaarrekening ontbreken van de daarbij behorende
(goedkeurende) accountantsverklaring kan niet
gelden als onbelangrijk verzuim.

5.5 | Kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling als belangrijke
oorzaak van een faillissement
Indien er geen sprake is van schending de van de
boekhoud- of publicatieplicht, zal de curator onder
zoeken of er sprake is van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling. De curator dient met betrekking
tot de onbehoorlijke taakvervulling feiten en
omstandigheden te stellen en daarbij aannemelijk
te maken dat de kennelijk onbehoorlijke tak
vervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Een strikt bewijs is niet vereist.
Bestuurders kunnen trachten het causale verband
te weerleggen door aan te tonen dat het faillis
sement volledig of in overwegende mate is
veroorzaakt door externe (onvoorzienbare)
omstandig heden zoals het wegvallen van een
afzetmarkt. Deze causaliteitseis heeft in de
jurisprudentie tot op heden nog geen grote
rol gespeeld.

De boekhoud- en publicatieplicht rust niet op
commissarissen. Zij zullen op de naleving van
de verplichtingen toezicht moeten houden en
zich daartoe door het bestuur moeten laten
inlichten en zo nodig moeten ingrijpen. Van de
commissaris mag worden verwacht dat hij over
feitelijke gegevens beschikt waaruit kan blijken
op welke wijze hij inhoud heeft gegeven aan
zijn taak.

5.6 | Disculpatie
Indien er sprake is van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling van het bestuur, is in beginsel de
verwijtbaarheid van iedere bestuurder een feit.
De bestuurder is slechts dan niet aansprakelijk
voor het tekort wanneer hij aantoont dat de
onbehoorlijke taakvervulling van 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. In dit verband
geldt in wezen hetzelfde als hetgeen is opgemerkt
in hoofdstuk 4 over de disculpatiemogelijkheid
van bestuurders van een commerciële vereniging
die aansprakelijk worden gesteld in het kader van
de Wet bestuurdersaansprakelijkheid.

Niet afzijdig houden
Veel ruimte voor disculpatie heeft de bestuurder
niet. In dit kader dient vooral gedacht te worden
aan bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals
een ernstige ziekte. Bestuurders zullen zich niet
snel achter elkaar kunnen verschuilen. Een werk
verdelingsafspraak tussen de bestuurders onderling
neemt de algemene verantwoordelijkheid van
iedere bestuurder voor het gevoerde bestuur niet
weg. Een bestuurder kan zich dus niet afzijdig
houden van het bestuur van een of meer van zijn
medebestuurders.
In uitzonderingsgevallen kan het anders liggen,
vooral in het geval dat een bestuurder door zijn
medebestuurder is misleid. Ook kan een bestuurder
zich niet verschuilen achter een beleidsbepaler die
in feite de bestuurstaken uitoefende. Het volledig
aan anderen over laten van het bestuur kan op zich
juist worden aangemerkt als kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling. Een beroep op het ontbreken van
bedrijfseconomische kennis of op het feit dat
men zonder dringende reden allerlei bestuurs
vergaderingen 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 dit duidelijk is opgetekend.
Dat alleen is echter niet voldoende. Wordt een
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 er een moment komen
dat de bestuurder eigenlijk alleen nog maar
geloofwaardig kan blijven door af te treden.

5.7 | Rechterlijke matiging
Als de curator aannemelijk kan maken dat er sprake
is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als een
belangrijke oorzaak van het faillissement en de
aansprakelijk gestelde bestuurders, ex-bestuurders
of (mede)beleidsbepalers zich niet kunnen
disculperen, zijn allen aansprakelijk voor het hele
tekort. Dat kan tot een onwenselijke situatie leiden.
De rechter kan om die reden het bedrag waarvoor
bestuurders en anderen aansprakelijk zijn, matigen.
De aansprakelijkheid na faillissement kan in het
bijzonder een heel bittere pil zijn voor bestuurders
die kort voor het faillissement zijn benoemd en die
slechts voor een klein deel verantwoordelijk zijn
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De WBF beoogt primair excessen van onbehoorlijke taakver vulling te bestrijden. Dat betekent dat
aan de bestuurders primair beleidsvrijheid wordt toegekend. Men moet – verantwoorde – risico’s
kunnen nemen.
Van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling zal onder meer in de volgende gevallen worden gesproken:
• onverantwoordelijke onbekwaamheid of besluiteloosheid van bestuurders,
• het in belangrijke mate verwaarlozen van kredietbewaking,
• het zich niet tijdig indekken tegen voorzienbare risico’s,
• het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van financiers of het ongunstig
vervreemden van activa,
• het aangaan van verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen of het onvoldoende voorbereid
nemen van ingrijpende financiële beslissingen.

voor het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan.
In de wet is daarom voorzien in de mogelijkheid
dat de rechter ten aanzien van een bepaalde
bestuurder, ex-bestuurder of (mede)beleids
bepaler het bedrag waarvoor deze aansprakelijk
wordt gesteld (nog verder) vermindert,
bijvoorbeeld in verband met de tijd gedurende
welke die bestuurder als zodanig in functie is
geweest in de periode waarin de onbehoorlijke
taakver vulling plaatsvond.

5.8 | Overdracht van vermogen van een
aansprakelijke bestuurder
Als een bestuurder voorziet dat hij aansprakelijk
kan worden gesteld voor een kennelijk onbehoor
lijke taakvervulling, kan hij in de verleiding komen
om belangrijke onderdelen van zijn privévermogen
over te dragen aan bekenden om op die manier
de verhaalsmogelijkheden van de curator te
verminderen. In de faillissementswet is een aantal
voorzieningen getroffen om deze handelwijze
tegen te gaan. De curator heeft de mogelijkheid
om de geldigheid van dergelijke (rechts) hande
lingen aan te tasten indien aannemelijk is dat
deze geheel of nagenoeg geheel zijn verricht met
het oogmerk goederen te onttrekken aan de
aanspraak op het vermogen door de curator.
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6	Onrechtmatige daad en
onzorgvuldig handelen
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De norm van de onrechtmatige daad geldt niet alleen voor bestuurders,
maar voor iedereen die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Zolang
er geen beroep kan worden gedaan op specifieke wetgeving, zal het handelen
van bestuurders dan ook aan deze algemene norm getoetst moeten worden.
Voor het handelen van bestuurders is in de rechtspraak aan deze norm
nadere invulling gegeven.

6.1 | Wanneer is er sprake van een onrechtmatige daad?
Indien een bestuurder van een vereniging of stichting in de uitvoering
van zijn taken als bestuurder onrechtmatig handelt, levert dat in
beginsel enkel een onrechtmatige daad van de rechtspersoon op.
Handelt de bestuurder echter in strijd met de zorgvuldigheid die hij
persoonlijk tegenover de wederpartij in acht had moeten nemen,
dan kan er ook sprake zijn van een onrecht matige daad van de
bestuurder in persoon. Daarvoor kan hij aansprakelijk gesteld worden.
De vraag is natuurlijk wanneer er sprake is van een onrechtmatige
daad die de bestuurder persoonlijk kan worden aangerekend.
De onrechtmatige daad wordt in de wet omschreven als het handelen
of nalaten waarmee:
• inbreuk wordt gemaakt op een recht van een ander; of
• in strijd wordt gehandeld met een verplichting die uit de wet volgt; of
• in strijd wordt gehandeld met dat wat volgens ongeschreven recht
in onze maatschappij betamelijk is. De pleger van de onrechtmatige
daad moet een (ernstig) verwijt kunnen worden gemaakt, welke aan
de pleger valt toe rekenen. Desondanks kan de onrechtmatigheid
van de onrechtmatige daad worden opgeheven als er sprake is van
een rechtvaardigingsgrond;
door rood licht rijden is bijvoorbeeld niet onrechtmatig als de
verkeerspolitie heeft aangegeven dat dat moest. Verder moet er
schade zijn die door de onrechtmatige daad is veroorzaakt.
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6.2 | Bestuurdersaansprakelijkheid op
grond van een onrechtmatige daad
Hierboven zijn in het kort de algemene bepalingen
met betrekking tot de onrechtmatige daad weer
gegeven. Er is uitvoerige rechtspraak over de vraag
wanneer een bestuurder van een rechtspersoon
persoonlijk onrechtmatig handelt. Veel van die
rechtspraak heeft betrekking op naamloze en
besloten vennootschappen, maar voor een groot
deel gelden de lessen die uit die rechtspraak volgen
ook voor verenigingen en stichtingen omdat deze
net als de naamloze en besloten vennootschappen
rechtspersoonlijkheid bezitten. Hierna zal dan
ook een aantal situaties worden geschetst die
zich bij verenigingen en stichting en voor kunnen
doen en waarin sprake kan zijn van persoonlijke
aansprakelijkheid van een bestuurder op grond
van een onrechtmatige daad.
De bestuurder weet dat de rechtspersoon
verplichtingen niet na kan komen
Als een bestuurder van een rechtspersoon nieuwe
contracten sluit terwijl hij weet of redelijker-wijs
moet weten dat de rechtspersoon die niet na kan
komen, is er een goede kans dat hij persoonlijk
aansprakelijk is. Dit criterium moet wel beperkt
worden uitgelegd; pogingen het op te rekken tot
de situatie waarin de bestuurder rekening moest
houden met de aanmerkelijke kans dat er niet
betaald zou worden zijn in de rechtspraak niet
gehonoreerd. Alhoewel er veel uitspraken zijn

waarin het eerder genoemde criterium gehanteerd
wordt, leidt dit meestal niet tot de conclusie dat er
sprake is van persoonlijk onrechtmatig handelen
van de bestuurder. Een voorbeeld waarbij de
bestuurder wel aansprakelijk kan worden gehouden
is de situatie waarbij een rechtspersoon een grote
bestelling plaatst bij een leverancier, terwijl er op
dat moment aanzienlijke verliezen worden geleden
door de rechtspersoon, de bank de kredietfaciliteit
reeds heeft opgezegd en er bovendien onvoldoende
financiële middelen zijn om de bestelling te betalen.
Onder die omstandigheden had de bestuurder
moeten weten dat de rekening van de leverancier
nooit betaald zou worden en dat de rechtspersoon
geen verhaal zou bieden voor de daardoor ontstane
schade van de leverancier.
In een dergelijk geval is de bestuurder persoonlijk
aansprakelijk op grond van de zogenaamde
Beklamel-norm, welke norm in de rechtspraak is
ontwikkeld. Daarbij moet wel bedacht worden dat
de bestuurder in een dergelijk geval naast de rechts
persoon aansprakelijk is. Volledige vereenzelviging
(waarbij in feite de bestuurder als privépersoon
contractpartij is geworden) is in de rechtspraak
slechts zelden aangenomen. Het hiervoor genoemde
criterium is het belangrijkste als het gaat om de
onrechtmatige daad als grondslag voor persoonlijke
aansprakelijkheid van bestuurders. Er zijn echter
ook andere gronden denkbaar. Er kan sprake zijn
van onrechtmatigheid in het geval dat een
bestuurder een rechtspersoon ‘leeghaalt’ ten koste
van de schuldeisers. Bij verenigingen en stichtingen

Kwaliteitseisen
De bestuurder van een vereniging of stichting dient over voldoen de capaciteiten te beschikken om aan
het bestuurderschap invulling te geven. Een bestuurder moet dus voldoende kennis en inzicht hebben
om ook mee te kunnen praten over onderwerpen die niet tot zijn ‘portefeuille’ behoren. Het is niet zo
dat een bestuurder als hij wordt aangesproken kan zeggen dat de verantwoordelijkheid bij een andere
bestuurder ligt of dat hij de betreffende vergaderingen niet heeft bijgewoond.
Voorbeeld
Het bestuur van een toneelvereniging die het financieel niet makkelijk heeft, huurt toch nog een aantal
keren een zaal om er met de opbrengsten van toneelvoorstellingen weer bovenop te komen. Vervolgens
is de zaal halfleeg en blijkt dat de vereniging de zaalhuur niet kan betalen. In dat geval zal er
waarschijnlijk geen sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover de
verhuurder van de zaal. Een bestuurder van een vereniging in moeilijkheden moet immers ook in zo n
situatie nog stappen kunnen nemen om de onderneming er weer bovenop te brengen. De hier gekozen
strategie had best kunnen slagen, dus er kan niet gezegd worden dat het bestuur had moeten weten
dat de huur nooit betaald zou kunnen worden.
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zal dit echter veel moeilijker zijn dan bijvoorbeeld
bij de besloten vennootschap. Voorts kan een
bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn als hij
volhardt in zijn weigering een bepaalde schuld
eiser te voldoen, zonder dat daarvoor een redelijke
grond bestaat.

6.3 | Schade
De partij die is benadeeld door handelingen van een
bestuurder zal moeten bepalen welke vordering hij
instelt. Het meest voor de hand liggend is dat
schadevergoeding in geld wordt gevorderd.
Hoe hoog die schade is, is vaak moeilijk te bepalen.
Veelal wordt gebruikgemaakt van vermogens
vergelijking: hoe was de (financiële) toestand
zonder de onrechtmatige daad en hoe is die
toestand nu? Het verschil hiertussen is de geleden
schade. Daarnaast worden ook de kosten die
de benadeelde moet maken om de schade in
rechte vergoed te krijgen tot de schade gerekend.
Daarbij gaat het dus om de proceskosten, maar
ook om bijvoorbeeld kosten voor het inschakelen
van deskundigen. Bij proceskosten moet bedacht
worden dat deze door een rechter worden vast
gesteld volgens een ‘puntensysteem’, waarbij het
aantal proceshandelingen met een vast bedrag
vermenigvuldigd wordt. De daadwerkelijke kosten
worden hierdoor echter vrijwel nooit gedekt.
Naast het vorderen van schadevergoeding zijn ook
nog andere acties mogelijk. Zo kan, als dat nog
mogelijk is, herstel in de oude toestand gevorderd
worden. Ook kan als de onrechtmatige daad nog
niet voltooid is, staking van de onrechtmatige
handeling worden gevorderd. Als er enkel
sprake is van een dreigende onrechtmatige
daad, kan een verbod worden gevraagd op het
verrichten van de betreffende handelingen.
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7	Bijzondere vormen van
bestuurdersaansprakelijkheid

90

In vorige hoofdstukken is onder meer het onderscheid gemaakt tussen
bestuurdersaansprakelijkheid tegenover uw organisatie en tegenover derden.
Maar behalve met deze vormen van aansprakelijkheid, kunt u ook te maken
krijgen met aansprakelijkheid op basis van een aantal specifieke regels, zoals
strafrechtelijke bepalingen. Die zullen in dit hoofdstuk de revue passeren.

7.1 | Aansprakelijkheid bij oprichting
De bestuurders van een stichting of vereniging zijn verplicht om –
binnen een week na aanvang van de activiteiten – hun organisatie
in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
(KvK) van de vestigingsplaats van de organisatie. Bij deze inschrij
vingen moeten diverse gegevens worden vermeld, waaronder de
adresgegevens en personalia van de bestuurders, en de naam van
de organisatie. Het is van groot belang dat deze inschrijving er na de
oprichting niet bij inschiet! Als het bestuur de inschrijving achterwege
laat, zijn de bestuurders namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle
handelingen die zij namens de stichting of de vereniging verrichten.
Zolang de organisatie niet staat ingeschreven, betekent dit dat derden,
naast de organisatie, ook de bestuurders in privé kunnen aanspreken
voor alle handelingen die zij met de organisatie verrichten. Sluit de
organisatie bijvoorbeeld een huurovereenkomst in de periode dat de
organisatie niet staat ingeschreven, dan kan de verhuurder ook van
de bestuurders de huur eisen als de organisatie die zelf niet betaalt.
De populaire slogan van de KvK, ‘Weet u wat u zou moeten doen?
Even langs de Kamer van Koophandel’, is in dit geval dan ook meer
dan toepasselijk.
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Een apart geval betreft de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid,
ook wel de informele vereniging. Dit is een vereniging waarvan de
statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte en waarvan de
oprichting geheel vormvrij kan plaatsvinden. Op deze vereniging rust
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dan ook niet de verplichting tot inschrijving bij de
Kamer van Koophandel. Een nadeel van deze
informele vereniging is dat de bestuurders naast
de vereniging altijd zelf hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de handelingen die zij gedurende hun
bestuursperiode namens de vereniging hebben
verricht. Deze aansprakelijkheid van het bestuur
kan echter enigszins worden verzacht door de
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid in
te schrijven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel. Indien inschrijving heeft plaats
gevonden, zijn bestuurders van de informele
vereniging pas aansprakelijk op het moment dat
de vereniging geen verhaal biedt. Om die reden
kan het verstandig zijn de vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid ondanks het ontbreken van
een verplichting daartoe in te schrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Overigens zal de bestuurder van de informele
vereniging niet aansprakelijk zijn voor handelingen
van het bestuur indien deze hierover niet vooraf
is geraadpleegd. Dit geldt evenzeer indien de
desbetreffende bestuurder over genoemde
handelingen wel is geraadpleegd, maar uitdrukkelijk
geweigerd heeft hiervoor verantwoording te nemen.
In het laatste geval is het uiteraard wel zaak dat deze
weigering jegens de andere bestuurders op schrift
wordt gesteld, zodat hiervan later zo nodig het
bewijs kan worden geleverd.

7.2 | Aansprakelijkheid bij ontbinding
van de rechtspersoon
Als een stichting of vereniging wordt ontbonden en
daardoor ophoudt te bestaan, zijn de zogenoemde
vereffenaars, in veel gevallen de bestuurders,
verplicht de ontbinding van de organisatie te laten
registreren in het handels register van de KvK.
Blijven er op het moment van ontbinding meer
schulden over dan baten, dan zijn de vereffenaars
verplicht het faillissement van de stichting of
vereniging aan te vragen. Doen zij dit niet, dan
kunnen zij bepaalde schuldeisers ten opzichte van
andere schuldeisers benadelen. In een dergelijk
geval zal betaling van één schuldeiser lijden tot
benadeling van alle overige schuldeisers. Als de
vereffenaars (zoals gezegd, vaak de bestuurders)
geen faillissement aanvragen op het moment dat
duidelijk is dat er bij ontbinding schulden over
blijven, dan kunnen benadeelde schuldeisers de
vereffenaars persoonlijk aansprakelijk stellen.
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7.3 | Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Een tegenwoordig veelgehoorde strafrechtelijke
aanklacht is die van het vormen van een criminele
organisatie. Dit gebeurt veelal met het doel om
groepen in de samenleving op te pakken die zich
voornamelijk met misdaad en wetsovertreding
bezighouden. Een rechtspersoon zal echter niet zo
snel als criminele organisatie worden beschouwd,
tenzij de rechtspersoon zich tot doel heeft gesteld
criminele activiteiten te ontwikkelen. Dit betekent
echter niet dat een rechtspersoon niet straf
rechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Een rechtspersoon kan evenals een privé persoon
strafbare feiten plegen. Strafrechtelijke delicten
zijn onder meer omschreven in het Wetboek van
Strafrecht en in de Wet op de economische
delicten. Strafbare feiten kunnen misdrijven of
overtredingen zijn. Naast strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon heeft de
Hoge Raad al in het arrest van de Slavenburgse
bank en het Pikmeer arrest uit de vorige eeuw
bepaald dat naast de rechtspersoon ook de
feitelijk leidinggevenden strafrechtelijk kunnen
worden aangesproken voor hun rol binnen de
rechtspersoon. In dergelijke gevallen valt de
bestuurder vaak een ernstig verwijt te maken
evenals bij de onrechtmatige daad het geval is.
Overigens betekent strafrechtelijke aansprake
lijkheid in veel gevallen ook dat er sprake is van
‘onbehoorlijk bestuur’ en dus van bestuurder
saansprakelijkheid tegenover uw organisatie.
Aansprakelijkheid bestuurder
De sanctie op het plegen van de overtreding of
het misdrijf wordt aan de dader opgelegd. Indien
de overtreding door een rechtspersoon wordt
begaan, kan de straf daarnaast, of in plaats van
aan de rechtspersoon, ook aan bestuurders of
commissarissen worden opgelegd. Daarnaast kan
de straf ook aan degenen worden opgelegd onder
wier feitelijke leiding de strafbare handelingen
hebben plaatsgevonden. Hoewel dit vaak de
bestuurders zijn hoeft dat niet altijd zo te zijn.
Volgens de rechtspraak kan van feitelijk leiding
geven onder omstandigheden sprake zijn als
iemand, hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs
gehouden, maatregelen ter voorkoming van de
verboden gedragingen achterwege laat en dus
de kans aanvaardt dat deze zich zullen voordoen.
Hier speelt de feitelijke taakverdeling van de

bestuurders wel een belangrijke rol. Ook is een
bestuurder strafbaar die, hoewel hij daartoe
bevoegd en redelijker wijs gehouden was, heeft
nagelaten om maatregelen te nemen ter
voorkoming van een strafbaar feit.
In welke gevallen?
In de wet is een aantal specifieke gronden te
vinden voor straf rechtelijke aansprakelijkheid van
bestuurders en commissarissen. Zo kan er onder
meer strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan
indien door een bestuurder of commissaris
toestemming wordt gegeven voor een statutair
verboden transactie, waardoor de rechtspersoon
ernstig nadeel ondervindt. Voorts kan straf
rechtelijke aansprakelijkheid ontstaan met
betrekking tot financiële informatie van de rechts
persoon. Strafbepalingen in verband met financiële
informatie kunnen worden onderverdeeld in
delicten die strafbaar zijn gesteld in het algemene
strafrecht (zoals het Wetboek van Stafrecht) en
delicten die strafbaar zijn gesteld in bijzondere
wetten (zoals de Wet Economische Delicten).
De bepalingen in het algemene strafrecht die in
dit verband onder meer van belang kunnen zijn,
zijn de bepalingen ter zake van valsheid in geschrifte,
bedrog, oneerlijke mededinging, eenvoudige of
bedrieglijke bankbreuk en leugenachtige bericht
geving. Het plegen van deze delicten kan gevolgen
hebben voor bestuurders en commissarissen indien
zij verantwoordelijk zijn voor deze gedragingen,
dan wel indien deze gedragingen onder hun directe
leiding hebben plaatsgevonden.

Straffen
Naast vrijheidsontneming kunnen boetes voor een
strafrechtelijke gedraging door een rechtspersoon
worden opgelegd. In veel gevallen zal de straf
rechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder
of rechtspersoon worden afgedaan met een
geldboete. Deze geldboetes kunnen desalniettemin
flink oplopen. Zeker in het geval van oneerlijke
mededinging kan de boete enkele tonnen bedragen.
Daarnaast kunnen in het geval van een economisch
delict ook andere bijkomende straffen worden
opgelegd, bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke
stillegging van de onderneming, verbeurdverklaring
van voorwerpen behorende tot de onderneming en
onderbewind stelling van de rechtspersoon.
Hoewel hechtenis niet vaak als straf aan bestuurders
wordt opgelegd is in het buitenland deze tendens
wel waarneembaar. Na de bouwfraude wordt
economische criminaliteit steeds serieuzer
genomen en als ontwrichtend voor de maat
schappij beschouwd. In Amerika zijn er reeds een
aantal langdurige gevangenisstraffen uitgesproken
tegen bestuurders die strafrechtelijke wetgeving
aan hun laars lapten. Het ligt in de lijn van
verwachtingen dat Europa en Nederland hierin
zal volgen.

Daarnaast is een aantal delicten specifiek strafbaar
gesteld voor bestuurders en commissarissen.
Voorbeelden hiervan zijn: de openbaarmaking van
een misleidende jaarrekening en het niet voldoen
van aan de boekhoudplicht dan wel de plicht tot
het voeren van een deugdelijk administratie
waaruit de rechten en verplichtingen van de
rechtspersoon kunnen worden gekend. Ook op
grond van de Handelsregisterwet kan straf
rechtelijke aansprakelijkheid ontstaan.
Zoals hiervoor genoemd verplicht de wet iedere
bestuurder om de rechtspersoon in te schrijven en
bij ontbinding hiervan opgaaf te doen. Bestuurders
en vereffenaars die de vereiste inschrijving achter
wege laten, zijn niet alleen aansprakelijk voor
de schade die ten gevolge hiervan ontstaat,
maar begaan eveneens een economisch delict.
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Een bestuurder die persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor zijn handelen
zal niet vaak reageren door direct aansprakelijkheid te erkennen en de schade
te voldoen. Meestal zal een vordering dan ook via een gerechtelijke procedure
geldend gemaakt moeten worden. Daarbij zal in het algemeen bijstand van een
advocaat nodig zijn. Toch is het goed een beeld te hebben van de verschillende
procedures die gevoerd kunnen worden.

8.1 | Inleiding
Bij een vereniging zal het in het geval van een tekortkoming van het
bestuur veelal de algemene vergadering zijn die het bestuur dient aan
te spreken. Niet ondenkbaar is echter de situatie waarbij een groot
deel van de algemene vergadering ‘bevriend’ is met het bestuur en
daardoor verzuimt om het bestuur aan te spreken op zijn disfunc
tioneren. In dat geval wordt het voor een minderheid erg lastig om het
bestuur direct te corrigeren. Bij een stichting doet zich een dergelijke
situatie nog veel eerder voor. Daar bestaat immers geen algemene
vergadering die het bestuur ter verantwoording kan roepen. Binnen
veel stichtingen is het bestuur zelfs het enige orgaan. In een dergelijke
situatie hangt het dus van de medebestuurders af of de tekort
schietende bestuurder wordt aangesproken. In dit hoofdstuk zal in
het kort aan de orde komen welke wegen ons procesrecht een
stichting of vereniging biedt om een bestuurder aan te spreken.

8.2 | De mogelijke procedures
De dagvaardingsprocedure
Een rechtspersoon die benadeeld is door handelen van een bestuurder
zal vaak gerechtelijke stappen moeten nemen om iets van die bestuurder
gedaan te krijgen. De meest voor de hand liggende procedure die dan
gestart moet worden, begint met een dagvaarding. Dat is het stuk
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waarin de gronden van de vordering en de vordering
zelf omschreven zijn. Een dagvaardingsprocedure
kan, behoudens een enkele uitzondering, alleen
door een advocaat gevoerd worden. De dagvaarding
moet door een deurwaarder aan de bestuurder
worden uitgereikt. De procedure wordt gevoerd bij
de rechtbank.
Het kort geding
Een kortgedingprocedure is ook een dagvaardings
procedure. In een kort geding kan de rechter echter
alleen om spoedeisende voorlopige maatregelen
gevraagd worden. Bij bestuurdersaansprakelijkheid
zal het dan gaan om het staken van bepaalde
handelingen, het vragen om een verbod of het
vragen van een voorschot op de uiteindelijke
schadevergoeding. Een voordeel van het kort
geding is dat het een snelle procedure is, waarvan
de uitkomst vaak wel een goede indruk geeft van
hoe de rechter over de aansprakelijkheidsvraag
denkt. Dat kan er dan weer toe leiden dat partijen
gemakkelijker een schikking bereiken omdat ze
hun positie beter in kunnen schatten.
Lange adem
Procederen kan lang duren. In een dagvaardings
procedure is ook nog hoger beroep en beroep in
cassatie mogelijk, waardoor een procedure in totaal
wel zes tot acht jaar kan duren. Vaak is het dan ook
voor beide partijen de moeite waard te bezien of
het niet mogelijk is een schikking te treffen.
Hiermee worden verdere kosten voorkomen.
Ieder der partijen krijgt daarbij gedeeltelijk wat hij
wil en loopt niet langer het risico aan het eind van
de rit volledig in het ongelijk gesteld te worden.

8.3 | Alternatieve geschillenbeslechting
Naast de reguliere rechtsgang bestaan er alter
natieve vormen van geschillenbeslechting, zoals
arbitrage en mediation.
Arbitrage
Het kan voorkomen dat voor geschillen met de
bestuurder is vastgelegd dat daarover alleen via
arbitrage kan worden beslist. In dat geval zal het
geschil aan een zogeheten raad van arbitrage
moeten worden voorgelegd. De procedure verloopt
verder grotendeels op vergelijkbare wijze als de
dagvaardingsprocedure, maar er zijn ook verschillen.
Zo is de procedure vaak sneller maar meestal ook
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duurder. Daarnaast vindt de procedure in beginsel
achter gesloten deuren plaats. De kosten van de
procedure kunnen in tegenstelling tot de dag
vaardingsprocedure volledig voor rekening van
de verliezende partij worden gebracht.
Mediation
Een alternatieve vorm van het oplossen van
geschillen is media tion. Het doel van mediation
is dat partijen gezamenlijk hun conflict oplossen
door bemiddeling van een onafhankelijke derde,
de mediator. Een mediator zal na een eerste
gesprek met beide partijen zelf inschatten of
mediation een kans van slagen heeft.

8.4 | De partijen bij de verschillende
procedures
De partijen bij de verschillende procedures
variëren; hier speelt het verschil tussen interne
en externe aansprakelijkheid weer een rol. Bij
interne aansprakelijkheid zal de rechtspersoon
de eisende partij zijn; de bestuurder is immers
tegenover de rechtspersoon tekortgeschoten.
De rechtspersoon moet daarbij vertegenwoordigd
worden en dat gebeurt normaal gesproken door
het bestuur. De interne aansprakelijkheid vormt in
veel gevallen de aanleiding voor aansprakelijkheids
procedures. Dat komt doordat na faillissement van
een rechtspersoon de curator namens de failliete
vennootschap (de ‘boedel’) optreedt. De curator
zal eerder een beroep doen op het tekortschieten
van de bestuurders tegenover de rechtspersoon.
Hij kan ook namens de gezamenlijke schuldeisers
tegen de bestuurder(s) procederen. In dat geval
zal hij een beroep doen op de externe aansprake
lijkheid. Afgezien van bij faillissement zal een
beroep op externe aansprakelijkheid meestal
worden ingesteld door de benadeelde schuldeisers
van de rechtspersoon. Dat kunnen bijvoorbeeld
leveranciers of afnemers zijn.

8.5 | Enquêterecht
Naast de mogelijkheid om een bestuurder
aansprakelijk te stellen in geval van een ernstig
verwijt van een bestuurder, kent de wet ook een
voorziening om misstanden binnen een stichting
of vereniging aan te pakken. Deze voorziening is
het recht van enquête. Het enquêterecht is er in

beginsel niet opgericht om de aansprakelijkheid
van een bestuurder vast te stellen. Het enquêterecht
maakt het mogelijk voor bepaalde belanghebbende
bij een vereniging of stichting om de rechter te
verzoeken om een onderzoek in te stellen naar het
beleid en de gang van zaken binnen de vereniging
of stichting.
Het enquêterecht is de bevoegdheid van de Onder
nemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
Indien blijkt dat het gevoerde beleid of de gang van
zaken inderdaad niet klopt, kan de Ondernemings
kamer bepaalde maatregelen opleggen om dit te
corrigeren.
Toepasselijkheid
Het enquêterecht is niet van toepassing op alle
stichtingen en verenigingen. Een voorwaarde is
dat een vereniging of stichting een onderneming
in stand houdt waarvoor op basis van de Wet op
de Ondernemingsraden een ondernemingsraad
moet worden ingesteld. Hiervan is sprake indien
er een zelfstandig optredende organisatie bestaat
waarin op basis van een arbeidsovereenkomst
arbeid wordt verricht door ten minste vijftig
personen. Onder het begrip onderneming
vallen niet alleen commerciële ondernemingen.
Ook niet-commerciële instellingen, zoals een
thuiszorginstelling of een culturele instelling
vallen onder dit begrip. Naast de vereiste van
het hebben van een onderneming, geldt voor de
vereniging nog als bijkomende voorwaarde dat zij
een formele vereniging moet zijn. Haar statuten
moeten dus zijn vastgelegd in een notariële akte
en zijn gedeponeerd bij de plaatselijke Kamer van
Koophandel. Voldoet een stichting of vereniging
niet aan bovenstaande criteria, dan staat het recht
van enquête niet open.
8.5.1| Gronden voor toewijzing van het verzoek
De Ondernemingskamer mag een verzoek tot het
instellen van een onderzoek alleen toewijzen als zij
meent dat er gegronde redenen zijn om aan een
juist beleid te twijfelen. Die gegronde redenen
moeten blijken uit de feiten en omstandigheden die
de verzoeker bij zijn verzoek naar voren brengt.
Uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer
volgt dat zij onder meer in de volgende situaties
meent dat er gegronde redenen zijn om aan een
juist beleid te twijfelen:
• verstoorde verhouding tussen het bestuur en

•
•
•
•

de raad van commissarissen,
 iet naleven van wettelijke of statutaire
n
bepalingen door de rechtspersoon,
een impasse in het bestuur van de rechtspersoon
waardoor er geen besluiten meer worden
genomen,
beëindiging van de activiteiten door de rechts
persoon zonder een zorgvuldige afweging van
alle belangen,
gebrekkige informatieverschaffing.

8.5.2 | Het onderzoek
De Ondernemingskamer draagt het onderzoek
op aan een of meerdere deskundigen. Vaak zijn
dat juristen, bedrijfseconomen en accountants.
Om de onderzoekers in staat te stellen hun onder
zoek uit te voeren, geeft de wet hen vergaande
bevoegdheden.
Zodra de onderzoekers hun onderzoek hebben
afgerond, leggen zij hun bevindingen vast in een
verslag. De griffie van het Gerechtshof van
Amsterdam, de Ondernemingskamer, de advocaatgeneraal bij het Gerechtshof, de onderzochte
organisatie en de verzoekers krijgen een
exemplaar van het verslag. De inhoud van het
verslag is geheim.
8.5.3 | Wanbeleid
De Ondernemingskamer neemt in het algemeen
aan dat er sprake is van wanbeleid wanneer er
dusdanig ‘onzorgvuldig en laakbaar gehandeld
wordt dat dit in strijd is met de elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap’.
Wanneer dit exact het geval is, is niet duidelijk te
zeggen. Wel zijn er voorbeelden te noemen van
zaken waarin de Ondernemingskamer in een
enquêteprocedure als wanbeleid aannam:
• het systematisch ontbreken van een zorgvuldige
boekhouding,
• het voortijdig afbreken van overleg met bonden
en de ondernemingsraad over een voorgenomen
besluit tot sluiting van een belangrijk onderdeel
van de onderneming,
• het niet gescheiden houden van de belangen
van organisatie en bestuurders.
8.5.4 | Voorzieningen
Volgt uit onderzoek dat er sprake is van wanbeleid,
dan kan de Ondernemingskamer bepaalde
maatregelen (voorzieningen) opleggen indien
de verzoeker daarom vraagt. De voorzieningen
die de Ondernemingskamer kan opleggen zijn
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in de wet vastgelegd. Die voorzieningen zijn
bijvoorbeeld het ontslag van bestuurders, tijdelijke
benoeming van (andere) bestuurders, het ongeldig
verklaren van besluiten of zelfs ontbinding van de
organisatie. Behalve de enquêteverzoeker mogen
ook anderen die bevoegd zijn een enquêteverzoek
in te dienen de Ondernemingskamer vragen om
voorzieningen te treffen. Op die manier is er dus
een extra mogelijkheid om wan beleid bij een
organisatie op te heffen.
Onmiddellijke voorziening
De Ondernemingskamer hoeft niet altijd het verslag
af te wachten voordat zij een maatregel mag nemen.
Het is ook mogelijk om op verzoek van de enquête
verzoeker direct al een ‘onmiddellijke voorziening’
te treffen. Een dergelijke maatregel is tijdelijk van
aard en geldt hoogstens voor de duur van de
enquêteprocedure. De Ondernemingskamer treft
een onmiddellijke voorziening in verband met de
toestand van de organisatie of in het belang van
het onderzoek. Een voorbeeld van een onmiddellijke
voorziening is de schorsing van een bestuurder of
de schorsing van een besluit tot statutenwijziging.
De voorzieningen die de Ondernemingskamer kan
opleggen aan een vereniging of stichting als zij tot
het oordeel komt dat er sprake is van wanbeleid,
luiden als volgt:
• schorsing of vernietiging van een besluit van de
bestuurders, de commissarissen, de algemene
ledenvergadering of van een ander orgaan van
de organisatie,
• schorsing of ontslag van een of meer bestuurders
of commissarissen,
• tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders
of commissarissen,
• tijdelijke afwijking van aangegeven bepalingen
van de statuten,
• ontbinding van de organisatie.
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8.5.5 | Aansprakelijkheid Wanbeleid hoeft geen
structurele misstand te betreffen.
Ook één enkele handeling kan onder omstandigheden
al wanbeleid opleveren. De vaststelling door de
Ondernemingskamer dat er sprake is van wanbeleid,
betekent niet automatisch dat degenen die voor
dat beleid verantwoordelijk zijn daar ook direct voor
aansprakelijk zijn. Voor een antwoord op de vraag
of een beleidsbepaler individueel aansprakelijk is,
moet een daarnaast nog een ‘gewone’ aansprake
lijkheidsprocedure worden gevoerd. Oordeelt de
Ondernemingskamer dat er sprake is van wanbeleid,
dan zal dat voor een aansprakelijkheidsprocedure
wel een indicator zijn van een ‘onbehoorlijke
taakvervulling’ (hetgeen is vereist voor
aansprakelijkheid).
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9	Verzekeren
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De belangstelling van bestuurders van verenigingen en stichtingen voor
de bestuurdersaansprakelijkheids verzekering is de laatste jaren sterk
toegenomen. Een verklaring kan zijn dat veel bestuurders geen beloning
krijgen voor hun werkzaamheden, maar wel worden blootgesteld aan
persoonlijke aansprakelijkheid. In dit hoofdstuk zal nader op deze
verzekering worden ingegaan.

9.1 | De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat bestuurders en commis
sarissen soms persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor schade die
door hun organisatie en/of derden is geleden. Deze persoonlijke
aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van eigen tekortschieten, maar
ook van tekortschieten van medebestuurders of medecommissarissen.
Aansprakelijkheid in privé kan voor bestuurders en commissarissen
uiteraard vergaande, persoonlijke financiële consequenties hebben.
Daarom kan het verzekeren tegen dit risico geen overbodige luxe zijn.
BCA-verzekering
Veel organisaties hebben een algemene aansprakelijkheidsverzekering.
Die biedt dekking tegen claims van derden op basis van wettelijke of
contractuele aansprakelijkheid. Deze verzekering geeft echter geen
dekking in geval van onbehoorlijk bestuur van een bestuurder of
commissaris. Door een afzonderlijke polis af te sluiten, is het wel
mogelijk deze persoonlijke aansprakelijkheid af te dekken. Dit is de
zogenoemde aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en
commissarissen, ook wel de BCA verzekering. De organisatie sluit de
verzekeringsovereenkomst en is ook de verzekeringnemer, niet de
bestuurder of de commissaris zelf. De organisatie doet dit niet voor
eventuele schade die zij zelf lijdt door onbehoorlijk handelen van
de bestuurder of commissaris, maar alleen voor de bestuurder of
commissaris zelf. Laatstgenoemden zijn dus de verzekerden onder
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de BCA-verzekering. Daarnaast vallen vaak ook
oudbestuurders en oud-commissarissen onder de
dekking van de BCA-verzekering. De verzekeraars
stellen wel als vereiste bij het aangaan van de BCAverzekering dat een organisatie al haar bestuurders
en commissarissen verzekert. Dit in verband met
de collectieve aansprakelijkheid van het bestuur
en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid
van elke bestuurder voor het handelen van de
andere bestuurders.
Informatieverplichting
Elke BCA-polis bevat een aantal informatieverplich
tingen voor verzekeringnemer en verzekerden.
Zo dient ter beoordeling van het risico jaarlijks
het jaarverslag van de rechtspersoon te worden
overgelegd en zullen wezenlijke wijzigingen,
zoals betalingsproblemen, uitbreiding of inkrimping
van activiteiten, wijziging van statuten en bestuur,
direct aan de verzekeraar dienen te worden gemeld.
Het niet melden van deze informatie kan ertoe
leiden dat elk recht op schadevergoeding komt
te vervallen, zeker indien de belangen van de
verzekeraar zijn geschaad. Daarnaast dient de
verstrekte informatie juist en volledig te zijn.
Indien onjuiste informatie wordt verstrekt of
belangrijke informatie wordt verzwegen, bestaat
eveneens het gevaar dat de dekking ten behoeve
van de bestuurder en commissaris komt te vervallen.

9.2 | Dekking
Een BCA-verzekering geeft dekking tegen schade
die derden lijden door fouten of door het ten
onrechte niet handelen van bestuurders en/of
commissarissen. Bij sommige BCA-verzekeringen
valt ook de door de organisatie geleden schade
bij interne aansprakelijkheid van bestuurders
onder de dekking. In dat geval kan de organisatie
dus zelf een claim indienen.
Overigens zal de verzekeraar een door de organisatie
ingediende claim kritischer behandelen dan een
claim van een willekeurige derde. De mogelijkheid
van een een-tweetje tussen de bestuurder en de
organisatie is in het eerste geval namelijk een stuk
groter. Verder vallen onder de dekking de kosten
van juridisch advies en de kosten van een eventuele
procedure die volgt op de aansprakelijkstelling.
De verzekeraar vergoedt deze kosten ook als de
aansprakelijkstelling achteraf onterecht blijkt te
zijn geweest.
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Premie
De premie van de BCA verzekering is gebaseerd
op een aantal variabele factoren, zoals:
• de omvang van de organisatie,
• de bestaansduur,
• de branche waarin de organisatie actief is,
• de kwaliteit van de bestuurders,
• de financiële situatie van de organisatie,
• de zeggenschapsverhoudingen,
• eventuele activiteiten in het buitenland,
in het bijzonder in landen met een zwaarder
aansprakelijkheidsregime, zoals de
Verenigde Staten.

Uitsluitingen
Niet alle schade wordt door de BCAverzekering
gedekt. Naast een eigen risico en een maximum
dekking gelden er ook verschillen de uitsluitingen.
De dekking is in beginsel beperkt tot fouten die
onderworpen zijn aan Nederlands recht. Indien het
tot een procedure komt, zal daarover door een
Nederlandse rechter moeten kunnen worden beslist.
Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is,
valt de betreffende schade buiten de dekking.
Daarnaast gelden veelal de volgende uitsluitingen:
schade wegens het door verzekerden nalaten om
adequate verzekeringen ten behoeve van de
rechtspersoon af te sluiten,
• schade die valt onder de algemene aansprakelijk
heidsverzekering van de rechtspersoon,
• schade die opzettelijk is veroorzaakt,
de verzekeraar moet dit bewijzen.

•

De bewijslast dat de bestuurder of commissaris
opzettelijk schade heeft veroorzaakt, rust over
het algemeen op de verzekeraar. Voor de
verzekerde is het belangrijk na te gaan of de
opzetuitsluiting niet geldt indien hij kan aantonen
dat de schadeveroorzakende gedragingen zich
buiten zijn weten en/of tegen zijn wil hebben
voorgedaan. Daarmee houden de niet opzettelijk
handelende verzekerden – in het geval van een
meerhoofdig bestuur – aanspraak op de dekking.
Bij het afsluiten van de BCA-verzekering zal door
de verzekeraar per geval worden bekeken welke
uitsluitingen kunnen vervallen en welke zullen
worden toegevoegd.

Claims made-polis
De BCA-verzekering is een zogeheten ‘claims madepolis’. Dit betekent dat voor dekking onder de polis
is vereist dat de claim is ingesteld binnen de loop
duur van de verzekering. Bij veel polissen wordt het
zogeheten inlooprisico ook meeverzekerd. Hierdoor
worden aanspraken die hun grondslag vinden in
fouten voor de ingangsdatum van de verzekering
ook meeverzekerd. Dit ligt echter anders indien de
fouten reeds bekend waren op het moment van
aangaan van de verzekering. Het aloude principe
dat een brandend huis niet valt te verzekeren geldt
ook bij de BCA-verzekering.
Duur en einde polis
Normaal gesproken sluit een organisatie een BCAverzekering voor de duur van één jaar. Na deze
periode kan die eventueel (stilzwijgend) worden
verlengd of opgezegd. Gaat de organisatie failliet,
dan eindigt de polis normaal gesproken automatisch.
Van belang is daarom dat er voor die situatie een
goede uitloop regeling is opgenomen. Dan blijft de
dekking een bepaalde periode na het faillissement
doorlopen voor aanspraken gebaseerd op fouten
die zijn begaan voor de faillissementsdatum.
Juist bij faillissementen neemt het aantal claims
op grond van bestuurders aansprakelijkheid
namelijk toe.

aan de bestuurder en kan worden gezien als
secundaire arbeidsvoorwaarde. Los hiervan is het
de vraag of een verantwoordelijk en professioneel
bestuurder nu echt baat heeft bij een dergelijke
verzekering. Uiteindelijk zal aansprakelijkheid pas
ontstaan op het moment dat een bestuurder
handelingen verricht of nalaat die een redelijk
denkend bestuurder in een soortgelijke situatie
nooit in zijn hoofd zou halen. Toch kan verdedigd
worden dat de BCA-verzekering zich inmiddels
heeft bewezen, maar dan vooral omdat zij aan de
betrokkenen rechtsbij stand biedt. Een claim wordt
in de huidige claimcultuur sneller neergelegd dan
gegrond verklaard. Professionele rechtsbijstand
aan de bestuurder is dan ook in veel gevallen
voldoende om een dergelijke claim af te weren.
De vraag doet zich dan ook voor of een goede
rechtsbijstandsverzekering geen goedkoper
alternatief is voor de BCA-verzekering.
Desondanks kan de BCA-verzekering voor
bestuurders van verenigingen en stichtingen,
die veelal geen of een kleine vergoeding voor
hun werkzaamheden ontvangen, en wel worden
blootgesteld aan bestuurdersaansprakelijkheid,
een belangrijke voorwaarde zijn voor het
aanvaarden van het bestuurderschap.

Verzekerde som
Door toename van de claimbewustheid zijn de
laatste jaren de verzekerde bedragen sterk
gestegen. Claims in verband met bijvoorbeeld
bodemverontreiniging en misleiding van derden
bij het aangaan van grote transacties kunnen
aanzienlijk zijn. Waar vroeger verzekerde bedragen
van vijfentwintig miljoen euro meer uitzondering
dan regel waren, zijn deze bedragen dan ook al
lang niet meer ongewoon.

9.3 | Kritische opmerkingen
Toch blijft de vraag of het belang van de organisatie
nu daadwerkelijk met de BCA-verzekering is gediend.
De organisatie creëert in het geval van interne
aansprakelijkheid van de bestuurder weliswaar
een extra verhaalsmogelijkheid, maar een dergelijke
verzekering wordt toch voornamelijk ten behoeve
van de belangen van de bestuurder of commissaris
gesloten. De verzekering betreft dan ook voor
namelijk een tegemoetkoming van de rechtspersoon
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