
14 BESTUUR RENDEMENT 12-2019

RECHTSPRAAK

Tegenstrijdig belang bij stichtingen
Voor stichtingen ontbreekt op dit moment 
een tegenstrijdigbelangregeling. Het Wets-
voorstel bestuur en toezicht rechtsperso-
nen (zie hierna) moet hier verandering in 
brengen. Maar dit wetsvoorstel is nog niet 
aangenomen door de Tweede Kamer. Eer-
der dit jaar hield de rechter van de Recht-
bank Gelderland echter toch al rekening 
met deze toekomstige wetgeving.

Op 11 juni jongstleden oordeelde de rech-
ter dat twee bestuurders van een stichting 
vanwege tegenstrijdige belangen geen 
stem hadden in de besluitvorming over het 
al dan niet maken van bezwaar tegen een 
vordering van een oud bestuurder. De ge-
zamenlijke eisers (aanklagers) waren bewo-
ners van een bungalowpark en tevens lid 
van de vereniging van eigenaars (VvE) voor 
het park. De gezamenlijke gedaagden (ver-
dachten) waren vennoten in een vennoot-
schap onder firma (vof), die de exploitant 
en beheerder van het bungalowpark was. 
De VvE en de vof waren naar evenredigheid 
vertegenwoordigd in het bestuur van een 
stichting die de infrastructuur van het bun-
galowpark in eigendom had (de stichting). 

Het bestuur van de stichting bestond ten 
tijde van het kort geding uit vier bestuur-
ders, zowel eisers als gedaagden. Voor-
heen was er een vijfde bestuurder, maar die 
was in 2017 afgetreden vanwege een ver-
stoorde relatie met de overige bestuurders. 
In een procedure vorderde de voormalig 
bestuurder betaling van facturen voor door 
hem verrichte werkzaamheden. Tot zeker-
heid van betaling liet hij beslag leggen op 
de bezittingen van de stichting. 

Verbod
Binnen het bestuur heerste verdeeldheid 
over de vraag of ze bezwaar moesten 
maken. De statuten bepaalden echter dat 
de stichting besluiten moest nemen met 
een meerderheid van stemmen in een 
vergadering waarin de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig was. De stichting 
kon dus geen besluit nemen. De rechter 
oordeelde dat het niet in het belang van 
de stichting was om geen bezwaar te ma-
ken tegen de vordering. Toewijzing van de 
vordering van de oud bestuurder zou ten 
koste gaan van de financiële middelen van 
de stichting en daarmee het belang van 

de stichting raken. Bovendien hadden de 
gedaagden een eigen belang bij het niet 
in bezwaar gaan. Als de vordering werd 
toegewezen en de beslagen werden uitge-
wonnen, kon de vof namelijk de eigendom-
men van de stichting kopen. De vof zou 
daarmee de infrastructuur van het bunga-
lowpark in handen krijgen, wat de positie 
van de gedaagden zou versterken. Zonder 
ingrijpen van de rechter kon de stichting 
niet besluiten om bezwaar te maken tegen 
de vordering. De rechter zocht aansluiting 
bij het Wetsvoorstel bestuur en toezicht, 
waarin wel is voorzien in een tegenstrijdig-
belangregeling. Deze regeling houdt in dat 
bestuurders van een stichting of vereniging 
niet aan de besluitvorming mogen deelne-
men als zij daarbij een tegenstrijdig belang 
hebben. Onder verwijzing naar deze nog 
toekomstige wettelijke regeling verbood de 
rechter de gedaagden zich te mengen in de 
besluitvorming. 
Rechtbank Gelderland, 11 juni 2019, ECLI 
(verkort): 3247

Joop Werner, advocaat bij Schaap advoca-
ten en notarissen, www.schaap.eu

Tegenstrijdigbelangregels in de maak voor stichting en vereniging
In de huidige wetgeving is een regeling 
te vinden met betrekking tot tegenstrij-
dige belangen bij bestuurders van bv’s. 
Bestuurders van een bv moeten zich bij 
de vervulling van hun taak richten naar 
het belang van de organisatie. Dat belang 
moet voorgaan boven de eigen belangen 
van een bestuurder. Een bestuurder van 
een bv mag daarom niet deelnemen aan 
de beraadslaging en besluitvorming, als 
hij daarbij een direct of indirect persoon-

lijk belang heeft. Voor stichtingen is nog 
niets in de wetgeving geregeld. Het Wets-
voorstel bestuur en toezicht rechtsperso-
nen moet gaan zorgen voor een wettelijke 
regeling. De Tweede Kamer is nog bezig 
met de behandeling van dit wetsvoorstel. 

Persoonlijk
De tegenstrijdigbelangregeling houdt in dat 
bestuurders van een stichting of vereniging 
niet mogen deelnemen aan de besluitvor-

ming als ze daarbij een tegenstrijdig be-
lang hebben. Dit zou moeten voorkomen 
dat bestuurders hun persoonlijk belang 
laten voorgaan boven het belang van de 
stichting of vereniging. Het wetsvoorstel 
sluit dus aan bij de huidige tegenstrijdig-
belangregels voor een bv.  
Het wetsvoorstel bevat verder bepalingen 
met betrekking tot aansprakelijkheid en 
ontslag van bestuurders en toezichthou-
ders van stichtingen en verenigingen. 
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