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Batig saldo van ontbonden stichting
Als een stichting is ontbonden, moet het 
vermogen van de stichting worden veref-
fend. Dat betekent dat u de activa te gelde 
moet maken en de schulden zoveel moge-
lijk moet betalen. De stichting blijft bestaan 
zolang de vereffening voortduurt. Als u de 
schulden niet allemaal kunt betalen, moet 
u het faillissement aanvragen. Maar wat 
moet er gebeuren met een overschot? Deze 
vraag stond centraal in een uitspraak van 
de rechtbank Noord-Nederland.

Deze uitspraak ging over een geschil tus-
sen twee stichtingen, Stichting Baanderij 
en Stichting Beheer Personeel Wachtgeld-
fonds (BPW). Stichting Baanderij heeft 
als doel het verkleinen van de afstand van 
werklozen en uitkeringsgerechtigden tot 
de arbeidsmarkt. Baanderij heeft BPW op-
gericht voor het beheer van fondsen voor 
(wachtgeld)uitkeringen aan personeels-
leden van Baanderij. Het bestuur wordt 
gevormd door één bestuurder die door 
Baanderij wordt benoemd, één bestuurder 
die door het personeel van Baanderij wordt 
benoemd en één bestuurder die door de 
andere twee bestuurders samen wordt be-

noemd. Voor het doen van de uitkeringen 
heeft Baanderij fondsen ter beschikking ge-
steld. Op enig moment had Baanderij geen 
personeel meer dat recht had op een uitke-
ring. BPW had nog wel een fors vermogen. 
Het bestuur van BPW stelde daarom voor 
om het doel te wijzigen, zodat subsidies 
konden worden verleend voor de uitstroom 
van uitkeringsgerechtigden naar een eigen 
onderneming of naar regulier werk, en 
microkredieten konden worden verstrekt 
aan beginnende ondernemers. Baanderij 
stemde daar niet mee in.

Statuten
Het bestuur van Baanderij ontbond daarop 
BPW. Daarbij stelde het voor om het liqui-
datieoverschot ter beschikking te stellen 
aan een stichting die werklozen hielp bij 
het starten van een eigen onderneming. 
Baanderij was van mening dat het liqui-
datiesaldo aan haar toekwam. Zij had de 
benodigde gelden aan BPW ter beschik-
king gesteld. Bovendien was dat in lijn met 
het doel van Baanderij en van BPW. BPW 
wees er echter op dat in haar statuten iets 
anders stond. De statuten bepaalde dat 

een eventueel batig saldo moest worden 
uitgekeerd aan een rechtspersoon die als 
doel had het ondersteunen van werklozen 
en arbeidsgehandicapten naar werk. Dat 
kon Baanderij zijn, maar dat hoefde niet. 
De rechter was het grotendeels met BPW 
eens. Voor de vraag wat er met het over-
schot moest gebeuren, was niet van belang 
wat het doel was, of hoe het vermogen 
bijeen was gebracht. Van belang was wat 
de statuten daarover bepaalden. Het was 
aan de vereffenaars om binnen die sta-
tutaire kaders een bestemming voor het 
resterende vermogen te zoeken. De gelden 
die Baanderij ter beschikking had gesteld, 
behoorde tot dat vermogen. Baanderij 
kreeg dus geen gelijk. De rechter vond wel 
dat de bestemming die de vereffenaars aan 
het liquidatiesaldo wilden geven, buiten 
de statutaire kaders viel. Omdat daar geen 
vorderingen aan waren gekoppeld, verbond 
de rechter daar echter geen gevolgen aan.
Rechtbank Noord-Holland, 23 juni 2021, 
ECLI (verkort) 2614

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

Statuten bepalen de bestemming van het liquidatieoverschot
Het bestuur van BPW had een probleem. 
Er was nog wel vermogen, maar dat kon 
niet meer aan het statutaire doel worden 
besteed. Het bestuur van een stichting 
kan in zulke gevallen twee dingen doen: 
het doel wijzigen of de stichting ontbin-
den. Als de statuten een regeling bevat-
ten voor wijziging van de statuten, moet 
u die regeling volgen. Zo niet, dan kunt 
u de rechtbank vragen om de statuten te 
wijzigen. In beide gevallen moet de sta-

tutenwijziging zo beperkt mogelijk blijven, 
en moet u een doel kiezen dat ‘verwant’ is 
aan het doel dat ú niet meer kunt verwe-
zenlijken.

Bestemming
Voor het geval dat er na vereffening een 
batig saldo is, bepaalt de wet dat de veref-
fenaar dat moet voldoen aan degenen die 
daar op grond van de statuten recht op 
hebben, en anders aan de staat. In het 

laatste geval moet de staat het overschot 
zoveel mogelijk besteden overeenkomstig 
het doel van de stichting. 
In de meeste gevallen zal de bestem-
ming van het liquidatieoverschot zijn 
afgestemd op het doel van de stichting. 
Als dat niet het geval is, moet u voor de 
bestemming van het overschot niet naar 
het statutaire doel kijken, maar naar de 
statutaire bepalingen met betrekking tot 
het overschot. 
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