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RECHTSPRAAK

Stichting zonder bestuurders
Een stichting zonder bestuurders, dat kan 
niet natuurlijk. Maar door omstandigheden 
kan het toch voorkomen dat er geen enkele 
bestuurder meer in functie is. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als alle bestuur-
ders de maximale bestuurstermijn hebben 
uitgediend en er geen nieuwe bestuurders 
zijn benoemd. De wet heeft daar gelukkig 
een oplossing voor.

Bij Rechtbank Amsterdam speelde eerder 
dit jaar een zaak over een stichting die 
zich inzet voor het vergroten van de kan-
sen van kinderen om hun opleiding in het 
voortgezet onderwijs met goed gevolg af 
te ronden (hierna de ‘stichting’). De Stich-
ting is opgericht op 30 oktober 2007. Bij 
de oprichting van de stichting waren drie 
bestuurders benoemd. De statuten van 
de stichting bepaalden dat bestuurders 
werden benoemd voor vier jaar en dat ze  
maximaal tweemaal herbenoemd konden 
worden. De maximale bestuursperiode was 
dus twaalf jaar. 
Als er een vacature zou ontstaan in het 
bestuur van de stichting, was het aan 
de overgebleven bestuurders om één of 

meer nieuwe bestuurders te benoemen. 
Op grond van de statuten was ook een 
incompleet bestuur daartoe bevoegd. De 
statuten van de stichting waren in 2020 en 
2021 gewijzigd. Bij de laatste wijziging is 
de maximale duur voor het lidmaatschap 
van het bestuur geschrapt. In 2022 stelden 
twee van de oorspronkelijke bestuurders 
dat de stichting geen bestuurders meer 
had. Zij vroegen de rechtbank om een 
nieuwe bestuurder te benoemen. De derde 
bestuurder stond op dat moment al niet 
meer ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel. Wat daar-
mee is gebeurd, is niet duidelijk. Vermoe-
delijk was die derde bestuurder eerder al 
teruggetreden uit het bestuur.

Stuurloos
In de uitspraak van de rechter staat niets 
over het aflopen van de oorspronkelijke 
bestuurstermijn op 20 oktober 2011. Ken-
nelijk ging de rechter ervan uit dat de be-
stuurders op die datum stilzwijgend waren 
herbenoemd. De rechter stelde in ieder 
geval vast dat voor alle drie de bestuurders 
de maximale bestuurstermijn van twaalf 

jaar op 30 oktober 2019 was verstreken. Zij 
waren daarom op 30 oktober 2019 uit func-
tie getreden. Er waren tot aan dat moment 
geen nieuwe bestuurders benoemd. De 
stichting was dus stuurloos geworden. Op 
grond van de wet kon de rechter daarom 
nieuwe bestuurders benoemen en dat 
deed hij ook.

Bevoegd
De rechter merkte nog wel op dat in 2020 
en 2021 de statuten waren gewijzigd en dat 
daarmee de maximale benoemingsduur 
was geschrapt. Dat was echter na 30 okto-
ber 2019 en gold dus niet voor de bestuur-
ders die bij de oprichting waren benoemd. 
De rechter zei daarbij niets over de geldig-
heid van de statutenwijzigingen in 2020 en 
2021. Kennelijk vond hij dat niet relevant. 
Het is wel duidelijk dat de afgetreden be-
stuurders niet meer bevoegd waren om in 
2020 en 2021 de statuten te wijzigen.
Rechtbank Amsterdam 4 augustus 2022, 
ECLI (verkort): 5226

Joop Werner, advocaat bij Schaap advocate-
nen notarissen, www.schaap.eu

Rechter mag bestuurders benoemen als bestuur ontbreekt
Als een stichting geen bestuurders meer 
heeft, kan de rechter op verzoek van een-
belanghebbende één of meer nieuwe be-
stuurders benoemen. Hetzelfde geldt als 
een stichting niet het vereiste minimum-
aantal bestuurders heeft. Voorwaarde is 
wel dat er op grond van de statuten geen 
andere manier is om nieuwe bestuurders 
te benoemen. De rechtbank oordeelde 
dat de afgetreden bestuurders belang-
hebbenden waren. Dat is ook in lijn met 

eerdere rechtspraak over dit onderwerp. 
De statuten van de stichting bevatten 
wel een regeling voor de benoeming van 
nieuwe bestuurders als het bestuur niet 
meer compleet is. Volgens de statuten kan 
(kunnen) de overgebleven bestuurder(s) 
dan één of meer nieuwe bestuurders be-
noemen. Dan moeten er alleen nog wel 
bestuurders zijn, die dat kunnen doen. Zo 
niet, dan is de rechter bevoegd. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat bestuur-

ders stilzwijgend herbenoemd worden 
als de bestuurstermijn is verstreken en 
zij zich als bestuurder blijven gedragen. 
Dit kan alleen zolang herbenoeming mo-
gelijk is. In deze uitspraak bepaalden de 
statuten dat bestuurders maximaal twee 
maal herbenoemd konden worden. Na de 
tweede herbenoeming was stilzwijgende 
herbenoeming dus niet meer mogelijk, 
en traden de bestuurders van de stichting 
automatisch af. 
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