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Inlichtingenverzoeken van het OM
Het openbaar ministerie (OM) kan in be-
paalde gevallen aan het bestuur van een 
stichting om inlichtingen vragen. Als uit 
die inlichtingen blijkt dat een bestuurder in 
strijd met de wet of statuten handelt,  kan 
dat gevolgen hebben voor die bestuurder. 
Maar als het bestuur geen inlichtingen 
geeft, dan kan dat ook gevolgen hebben. 
Beide mogelijkheden blijken uit twee uit-
spraken van Rechtbank Amsterdam.

De eerste uitspraak ziet op Stichting Hulp-
troepen Alliantie (SHA). Op 15 mei 2021 
heeft De Volkskrant een artikel gepubli-
ceerd waarin werd beschreven dat de schijn 
was gewekt dat de ‘Mondkapjesdeal’ op 
non-profitbasis met SHA en een werkmaat-
schappij was gesloten, maar dat die in wer-
kelijkheid met een commerciële B.V. van de 
bestuurders van SHA gesloten was. Kort 
daarna zijn hierover nog meer publicaties 
in andere media verschenen.  
Het OM heeft uit de publicaties in de me-
dia afgeleid dat ernstig betwijfeld moest 
worden of het bestuur van SHA zich wel 
aan de wet en de statuten hield. Om dit na-
der te kunnen onderzoeken heeft het OM 
inlichtingen van het bestuur gevraagd. Het 
bestuur van SHA heeft deze inlichtingen 
ook verstrekt. Op basis van de verstrekte 

inlichtingen is het OM tot de conclusie 
gekomen dat het bestuur van SHA in strijd 
met de wet en de statuten had gehandeld. 
In het bijzonder vond het OM dat het 
bestuur van SHA zich met de oprichting 
van een commerciële B.V. en de ‘Mondkap-
jesdeal’ niet op het belang van SHA had 
gericht. Dat moest op grond van de statu-
ten natuurlijk wel. Rechtbank Amsterdam 
volgde het OM en heeft de bestuurders 
van SHA ontslagen en een bestuursverbod 
opgelegd.

Verborgen
De tweede uitspraak ziet op een stichting 
die zich volgens de inschrijving in het 
handelsregister bezighield met ‘Technisch 
speur- en ontwikkelingswerk’ en ‘Het doen 
van onderzoek naar zwerfvuil’. De oprich-
tingsakte en de statuten van de stichting 
waren niet gedeponeerd. De stichting 
stond ingeschreven op het adres van een 
ander dan de bestuurder, die naar eigen 
zeggen niets met de stichting te maken 
had. Uit onderzoek van de politie was ge-
bleken dat de stichting meerdere voertui-
gen had, die steeds door andere personen 
werden bestuurd. Die personen kwamen 
met verschillende antecedenten in de po-
litiesystemen voor. Dat laatste gold ook 

voor de bestuurder van de stichting. In de 
voertuigen zelf werden verborgen ruimtes 
gevonden. 

Bestuursverbod
Het OM had daarom ook in dit geval ern-
stige twijfel of het bestuur zich wel aan de 
wet en de statuten hield. Het bestuur rea-
geerde niet op inlichtingenverzoeken van 
het OM. Aan het daaropvolgende bevel van 
de voorzieningenrechter om de boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers 
van de stichting beschikbaar te stellen, 
werd ook niet voldaan. Omdat het bestuur 
van de stichting geen gevolg gaf aan de 
verzoeken om inlichtingen en het bevel 
om documenten te verstrekken, vroeg het 
OM aan de rechter om de bestuurder  te 
ontslaan en hem een bestuursverbod op 
te leggen. De rechtbank heeft dat om die 
redenen ook gedaan. Overigens heeft het 
OM op andere gronden ook aan de recht-
bank gevraagd om de stichting te ontbin-
den en te laten vereffenen. Ook dat verzoek 
is door de rechtbank toegewezen.
Rechtbank Amsterdam, 4 februari en 21 juli 
2022, ECLI (verkort): 606 en 4160

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

OM kan bestuur ontslaan en een bestuursverbod opleggen
Het bestuur van een stichting moet zich 
net als ieder ander aan de wet houden. 
Net als de besturen van andere rechtsper-
sonen (zoals een besloten vennootschap 
of naamloze vennootschap), moet het 
bestuur van een stichting zich natuurlijk 
ook aan de statuten houden. Als het OM 
‘ernstige twijfel’ heeft of het bestuur dat 

wel ‘te goeder trouw’ doet, kan het OM het 
bestuur vragen om inlichtingen te verstrek-
ken.   

Wanbeheer
Als die inlichtingen niet worden vertrekt, 
kan de voorzieningenrechter bevelen om 
informatie en het verstrekken van stukken. 

Wordt ook daar niet aan voldaan, dan kan 
de rechter de bestuurders ontslaan en 
een bestuursverbod opleggen. Als blijkt 
dat een bestuurder in strijd met de wet of 
de statuten heeft gehandeld of zich schul-
dig heeft gemaakt aan wanbeheer, kan de 
rechter hem ook op die grond ontslaan 
en een bestuursverbod opleggen.
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