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RECHTSPRAAK

Benoemingsbesluit is essentieel
Benoemingen binnen uw organisatie moe-
ten plaatsvinden op de manier die in de 
statuten is voorgeschreven. Iemand die als 
bestuurder is benoemd, moet die benoe-
ming daarna ook aanvaarden. De benoe-
ming kan niet stilzwijgend en mag dus niet 
uit de omstandigheden worden afgeleid. 
Steeds moet vastgesteld kunnen worden 
dat een benoemingsbesluit is genomen. 

Als de vaststelling van het besluit niet mo-
gelijk is, wordt ervan uitgegaan dat geen 
benoeming heeft plaatsgevonden. Dat kan 
verstrekkende gevolgen hebben, zoals ook 
blijkt uit een recente uitspraak. In januari 
van dit jaar oordeelde het Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden in een zaak over aanspra-
kelijkheid van een stichtingsbestuurder. De 
stichting stelde de bestuurder aansprakelijk 
op grond van onrechtmatige daad en on-
behoorlijke taakvervulling. De stichting 
voerde daarvoor aan dat de bestuurder met 
zichzelf een arbeidsovereenkomst had ge-
sloten en dat hij zichzelf daarbij een hoog 
loon had toegekend. Dit was reden voor 
de stichting om terugbetaling van dat loon 
te vorderen. Rechtbank Overijssel wees 

de vordering van de stichting op grond 
van onbehoorlijke taakvervulling toe. De 
aangesproken bestuurder betwistte echter 
dat hij ooit als bestuurder was benoemd. 
En  iemand die niet als bestuurder is be-
noemd, kan door de rechtspersoon ook 
niet als zodanig worden aangesproken. 

Stilzwijgend
De stichting stelde zich op het standpunt, 
dat uit de omstandigheden duidelijk bleek 
dat de aangesproken persoon wel degelijk 
bestuurder was. Hij stond namelijk als 
bestuurder ingeschreven in het Handels-
register, hij had vacatievergoedingen ont-
vangen, hij werd als bestuurder genoemd 
in de verslagen van vergaderingen, hij had 
de jaarrekeningen medeondertekend, hij 
had overeenkomsten namens de stichting 
getekend en bij de overdracht van de ad-
ministratie had hij om décharge gevraagd. 
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf 
aan dat de aanvaarding van een benoeming 
als bestuurder ook stilzwijgend kan plaats-
vinden. Met betrekking tot de benoeming 
overwoog het Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden dat ‘het belang van de rol van een 

bestuurder’ bij een stichting zich er tegen 
‘verzet … dat aangenomen wordt dat een 
persoon bestuurder is zonder dat die be-
noeming ook blijkt uit een bestuursbesluit’. 
Het feit dat de betrokkene als bestuurder 
was ingeschreven in het handelsregister, 
dat hij zich als bestuurder had gedragen 
en dat anderen hem als bestuurder had-
den beschouwd, was dus niet van belang. 
Vertegenwoordiging was bijvoorbeeld ook 
mogelijk geweest op basis van volmachten. 
Daar hoefde de betrokkene geen bestuur-
der voor te zijn. De stichting voerde in de 
procedure veel omstandigheden aan waar-
uit volgens haar bleek dat de betrokkene 
bestuurder was geweest. Zij toonde echter 
niet aan dat daadwerkelijk een besluit was 
genomen tot benoeming als bestuurder. 
Het gerechtshof oordeelde dat niet kon 
worden vastgesteld of de betrokkene wel 
bestuurder was geweest, en dus ook niet of 
hij als bestuurder aansprakelijk was. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 febru-
ari 2020, ECLI (verkort): 540

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

Onbevoegde bestuurder heeft grote gevolgen voor de besluitvorming
De hiervoor beschreven uitspraak is in 
lijn met eerdere rechtspraak. Voor benoe-
ming is steeds een uitdrukkelijk benoe-
mingsbesluit nodig. Dat besluit moet in 
overeenstemming met de voorschriften 
in de statuten worden genomen.  
Daarna moet u als bestuurder de benoe-
ming aanvaarden. Is aan één van deze 
voorwaarden niet voldaan, of kan de be-
noeming van de bestuurder niet worden 
aangetoond, dan kan de betrokkene niet 

deelnemen aan de besluitvorming en zal 
hij de stichting niet als bestuurder mogen 
vertegenwoordigen. Andersom kan de 
stichting de bestuurder dan ook niet als 
bestuurder aanspreken.

Nietig
Het voorgaande geldt ook voor de herbe-
noeming van bestuurders, bijvoorbeeld na-
dat zij op grond van een statutaire regeling 
zijn afgetreden. Dit wordt in de praktijk nog 

wel eens over het hoofd gezien. Als ten 
onrechte is aangenomen dat iemand als 
bestuurder is (her)benoemd, dan kan dat 
betekenen dat besluiten achteraf gezien 
nietig zijn.  
Het kan dan zelfs voorkomen dat er niet 
meer genoeg bestuurders zijn om een 
nieuwe bestuurder te benoemen, of dat 
de stichting niet rechtsgeldig kan worden 
vertegenwoordigd. Het hoeft geen be-
toog dat u dat moet voorkomen.
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