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RECHTSPRAAK

Doel van stichting niet overschrijden
Op grond van de wet moet elke stichting 
een doel hebben. Het bestuur moet binnen 
dat doel blijven. Gaat het bestuur namens 
de stichting rechtshandelingen aan die het 
doel te buiten gaan, dan kan de stichting 
die rechtshandelingen vernietigen. De 
stichting moet dat dan wel op tijd doen. 
Als er maar één bestuurder is, kan dat een 
probleem zijn. Dat kan een reden zijn om 
meerdere bestuurders te benoemen.

In een zaak bij de rechtbank Rotterdam 
probeerde een stichting handelingen van 
haar voormalige bestuurder ongedaan te 
maken. Haar bestuurder had privéschulden 
bij de Belastingdienst. In 2013 lukte het de 
bestuurder om die schulden te schikken 
voor een bedrag van € 50.000. Zelf kon 
de bestuurder dat niet betalen, maar de 
stichting beschikte wel over voldoende fi
nanciële middelen. De bestuurder betaalde 
de Belastingdienst daarom met gelden van 
de stichting. De betaling van privéschulden 
valt natuurlijk ver buiten het doel van de 
stichting. Het belang van de stichting is 
daar ook niet mee gediend. Op grond van 
de wet kon de stichting daarom de betaling 

aan de fiscus vernietigen en het betaalde 
bedrag terugvorderen. De stichting moest 
daarvoor echter worden vertegenwoordigd 
door de bestuurder, en die voelde daar be
grijpelijkerwijs weinig voor. Eind 2017 is de 
bestuurder teruggetreden en is een nieuwe 
bestuurder benoemd. Die nieuwe bestuur
der ontdekte na enige tijd dat de stichting 
de privéschuld van de vorige bestuurder 
aan de Belastingdienst had betaald. 

Bestuurswissel
Bij monde van de nieuwe bestuurder be
riep de stichting zich begin 2019 op doel
overschrijding en vorderde zij het betaalde 
bedrag terug. De fiscus stelde echter dat 
inmiddels de verjaringstermijn van drie jaar 
voor een beroep op doeloverschrijding was 
verstreken, net als de verjaringstermijn van 
vijf jaar voor een beroep op onverschul
digde betaling. De stichting antwoordde 
daarop dat die betalingstermijnen pas 
waren gaan lopen op het moment dat de 
stichting daadwerkelijk vorderingen kon 
instellen, dat wil zeggen pas vanaf de be
stuurswissel eind 2017. De rechtbank gaf de 
belastingdienst echter gelijk. De verjarings

termijn voor een beroep op onverschuldig
de betaling begint te lopen op het moment 
dat de stichting weet dat zij een vordering 
heeft, en op wie. De verjaringstermijn voor 
een beroep op doeloverschrijding begint 
te lopen op het moment dat een beroep 
op doeloverschrijding kan worden gedaan. 
De kennis van de bestuurder van de stich
ting moet daarbij aan de stichting worden 
toegerekend. Omdat de bestuurder op het 
moment van betaling in 2013 al wist dat het 
om een betaling voor een privéschuld ging, 
was bij de stichting toen al bekend dat een 
beroep op doeloverschrijding kon worden 
gedaan en dat ze de betaling van de Be
lastingdienst kon terugvorderen. Dat dat 
feitelijk niet kon, omdat de bestuurder dan 
zijn eigen handelingen moest terugdraaien, 
was een gevolg van de manier waarop de 
stichting was ingericht. Dat kon niet aan 
derden, zoals de Belastingdienst worden 
tegengeworpen, aldus de rechtbank.
Rechtbank Rotterdam, 22 januari 2020,  
ECLI (verkort): 605
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Rechtshandeling vernietigen bij overschrijding doelomschrijving
In de wet staat dat u een  stichting kunt 
oprichten om een bepaald doel te verwe-
zenlijken. Dat doel moet u vastleggen in 
de statuten van de stichting. Als u met 
een rechtshandeling het doel van de 
stichting overschrijdt, en de wederpartij 
dat wist of zonder eigen onderzoek had 
moeten weten, kan (alleen) de stich-
ting die rechtshandeling vernietigen. 
De wederpartij en derden kunnen de 
rechtshandeling niet vernietigen. Op de 

vordering tot vernietiging moet de stichting 
een beroep doen binnen drie jaar nadat de 
bevoegdheid tot vernietiging is ontstaan. In 
gevallen waarin er maar één bestuurder is, 
zal dat niet gaan. 

Taakvervulling
Bij de oprichting van de stichting en het 
opstellen van de statuten zou u hier al over 
na moeten denken. De rechtbank over
woog overigens dat de uitkomst mogelijk 

anders was als de betaling was gedaan 
aan een vennootschap waar de bestuur
der zelf direct of indirect bij betrokken 
was. De uitspraak ziet ook op de externe 
relatie met de Belastingdienst. De uit
spraak zegt niets over de mogelijkheid 
voor de stichting om intern haar voorma
lige bestuurder aan te spreken op grond 
van onbehoorlijke taakvervulling. Het is 
wel de vraag of die voormalige bestuurder 
enig verhaal biedt.


