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Onbeperkt vertegenwoordigen
Een voormalige penningmeester nam in 
deze zaak ruim € 11.000 op van de rekening 
van de stichting. Ze weigerde dit bedrag 
terug te betalen, omdat ze bang was dat de 
stichting het geld verkeerd zou gebruiken. 
De stichting startte daarom een procedure 
tegen haar. In de procedure stelde ze dat 
de enige overgebleven bestuurder niet ver-
tegenwoordigingsbevoegd was. Rechtbank 
Amsterdam oordeelde anders.

De zaak bij Rechtbank Amsterdam ging 
over een stichting die tot doel had om we-
reldwijd financiële steun te verlenen aan 
mensen, kerken en organisaties die zich 
inzetten voor een betere wereld. Eind 2020 
had de stichting vier bestuurders, waar-
onder de penningmeester. Ze legde haar 
functie per 31 oktober 2020 neer. Kort daar-
na stapten ook twee van de drie overgeble-
ven bestuurders op. De penningmeester 
vreesde dat de overgebleven bestuurder 
de gelden van de stichting zou overmaken 
naar een Ghanese kerkgenootschap waar 
die bestuurder een persoonlijk belang bij 
had. Ze nam daarom ruim € 11.000 van 
de rekening van de stichting op, zodat de 
stichting dat geld niet meer kon gebruiken. 
De overgebleven bestuurder van de stich-
ting startte daarom een procedure tegen 

de voormalige penningmeester tot terug-
betaling van de gelden. In die procedure 
stelde ze dat de overgebleven bestuurder 
van de stichting niet bevoegd was om in 
zijn eentje de stichting te vertegenwoor-
digen, en dat de stichting daarom ‘niet-
ontvankelijk’ moest worden verklaard. De 
voormalige penningmeester beriep zich 
daarvoor op de statuten van de stichting. 
De statuten bepaalden in artikel 6 dat de 
stichting werd vertegenwoordigd door het 
bestuur, of door de voorzitter met de pen-
ningmeester of de secretaris, of door de 
penningmeester en de secretaris samen. 
In artikel 4 bepaalden de statuten dat het 
bestuur uit tenminste drie leden moest be-
staan, maar dat als er vacatures in het be-
stuur waren, de overgebleven bestuurder(s) 
toch een wettig bestuur vormde(n), ‘be-
houdens het bepaalde in artikel 6’. 

Vacatures
De voormalige penningmeester leidde 
daaruit af dat nu er nog maar één bestuur-
der was en er meerdere vacatures waren, 
dat die bestuurder wel een wettig bestuur 
vormde, maar niet vertegenwoordigings-
bevoegd was. De overgebleven bestuurder 
kon daarom volgens haar geen opdracht 
aan een advocaat geven, en geen proce-

dure starten. De rechtbank wees op het 
onderscheid tussen de interne bestuursbe-
voegdheid en de externe vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid. Artikel 4 van de statu-
ten bepaalde namelijk dat als er vacatures 
waren, de stichting die vacatures zo snel 
mogelijk moest invullen, maar het bestuur 
door kon gaan met besturen. De slotzin 
benadrukte dat dit niets af deed aan de ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid. De verte-
genwoordigingsbevoegdheid kon alleen in 
de wet worden beperkt. Als artikel 4 van de 
statuten al zo gelezen had moeten worden 
dat het bestuur de stichting niet meer kon 
vertegenwoordigen als er vacatures waren, 
zou die bepaling dus nietig zijn. De recht-
bank oordeelde dan ook dat de stichting 
wel in de procedure kon optreden. Inhou-
delijk was de rechtbank snel klaar met deze 
zaak. De voormalige penningmeester was 
geen bestuurder van de stichting meer, en 
had dus geen geld van de rekening mogen 
halen. Dat was onrechtmatig. Ze moest het 
opgenomen geld daarom aan de stichting 
terugbetalen.
Rechtbank Amsterdam, 4 februari 2022, 
ECLI(verkort): 454

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

Wet en statuten bepalen vertegenwoordigingsbevoegdheid
De wet bepaalt dat de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van bestuurders van 
een stichting kan worden uitgebreid, en 
beperkt. Dat kan in de statuten geregeld 
worden. Die kunnen bepalen dat behalve 
het hele bestuur ook individuele be-
stuurders vertegenwoordigingsbevoegd 
zijn, alleen of gezamenlijk met anderen. 

Daarnaast kan ook vertegenwoordigings-
bevoegdheid aan anderen dan bestuurders 
worden gegeven. Andere afwijkingen zijn 
niet mogelijk. Tenzij in de wet anders is 
bepaald, is het bestuur als geheel altijd be-
voegd. Daar kunt u in de statuten niet van 
afwijken, ook niet voor gevallen waarin er 
vacatures in het bestuur zijn. 

Als bestuurders op grond van de wet ver-
tegenwoordigingsbevoegd zijn, dan is die 
bevoegdheid onvoorwaardelijk en onbe-
perkt. In de statuten of in een directiere-
glement kunt u dus wel een taakverdeling 
maken, en kunt u beperkingen afspreken, 
maar de stichting kan dat niet aan derden 
tegenwerpen.
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